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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним 

планом
Цепна Заочна

Кількість кредитів: 4
Л екції:

- -
М одулів: 1 Практичні занят т я:
Загальна кількість годин: 120 48 12
Рік вивчення дисципліни за  навчальним  
планом: 3-4

Лабораторні заняття:
- -

Семестр: 5-8
Семінарські занят т я:
- -

Тижневе навантаж ення (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6

Консультації:
- -
Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік - -

М ова навчання: англійська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення навчальної дисципліни є: сучасна англійська мова та особливості її 
використання.

Метою вивчення дисципліни є: збагатити словниковий запас (тематичний та активний), 
розширити межі його активізації, навчити студентів спілкуватися, висловлювати і 
відстоювати власну думку, підтримувати розмову на різні теми, дискутувати англійською 
мовою, ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями сучасної англійської мови.

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 
формуються під час вивчення дисциплін «Комунікативний курс англійської мови», 
«Практичний курс англійської мови».

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами
«Порівняльна типологія англійської та української мов», «Країнознавство англомовних 
країн».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знання: знати мовленнєвий етикет спілкування (мовні моделі звертання, ввічливості, 

вибачення), характерні риси культури вивчаємої мови з усіма її аспектами; лексичний 
мінімум, фонові знання, інформацію про особливості менталітету англомовних носіїв мови.

Уміння: визначити особливості розвитку англомовного суспільства; описати
особливості сучасної англійської мови, орієнтуватися в менталітеті жителів країни 
досліджуваної мови.

Комунікація: використовувати набуті знання при веденні дискусій з питань професійно 
орієнтованого характеру; співпрацювати з носіями різних етнолінгвокультурних цінностей; 
створювати умови для комунікації із представниками наукових, громадських, релігійних і 
національно-культурних організацій.



Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні завдання означеної 
проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та 
патріотичні чесноти при виконанні функціональних обов’язків.

4. ТЕМАТИЧНИЙ п л а н  д и с ц и п л ін и

№
з/п Назви тем

Кількість годин 
(денна форма навчання)
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1. Сучасна англійська мова 
та її особливості 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

2. Особливості скорочень в 
сучасній англійській мові 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

3. Абревіації в сучасній 
англомовній пресі 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

4. Комп’ютерний сленг як 
форма молодіжного 
спілкування

2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

5. Вплив глобалізації на 
сучасну англійську мову 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

6. Політкоректність в 
сучасному англомовному 
дискурсі

2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

7. Толерантність як аспект
англомовної
політкоректності

2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

8. Фонетичні особливості 
сучасної англійської мови 2 - 2 - - - 4 - - - - - - 4

9. Граматичні особливості 
сучасної англійської мови 2 - 2 - - - 4 - - - - - - 4

10. Синтаксичні особливості 
сучасної англійської мови 2 - 2 - - - 4 - - - - - - 4

11. Особливості 
англомовного світу 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 4

12. Англомовна картина світу 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6
13. Реалії в сучасній 

англійскій мові 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6

14. Звички та традиції 
англомовного світу 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6

15 Англо-американізми в 
сучасному світі 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6

16. Екологічні проблеми 
англомовного світу 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6

17. Актуальні проблеми 
сучасності 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 6

18. Сучасна міжнародна 
лексика 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4

19. Сучасна лексика 
суспільно-політичної 2 - 2 - - - 4 1 - 1 - - - 4



тематики

20. Лексика презентації 
новин 2 - 2 - - - 2 1 - 1 - - - 4

21. Сучасні наукові 
досягнення в різних 
галузях

2 - 2 - - - 2 1 - 1 - - - 4

22. Нові технології та прогрес 2 - 2 - - - 2 1 - 1 - - - 4
23. Сучасні культурні 

досягнення 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 4

24. Публічний виступ 2 - 2 - - - 2 - - - - - - 4
Разом: 48 48 - - - 72 12 - 12 - - - 108

Проміжний контроль - - - - - - 4

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зм іст  навчальної дисципліни  за т емами

Тема 1. Сучасна англійська мова та її особливості.
Предмет та завдання курсу. Загальні відомості про особливості сучасної англійської 

мови. Сучасна англійська мова та її регіональні варіанти — британський, американський, 
канадський, австралійський, новозеландський т а інші. Основні різновиди — британська 
англійська (British English) і американська англійська (American English).

Тема 2. Особливості скорочень в сучасній англійській мові.
Скорочення: графічні та лексичні. Орфографічний критерій - основа скорочень.
Тема 3. Абревіації в сучасній англомовній пресі.
Абревіація як  характерна особливість мови сучасної преси. Основні принципи газетно- 

публіцистичного стилю: прагнення до стандарту і експресії. Вж ивання скорочених 
варіантів слів і словосполучень в мові преси.

Тема 4. Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування.
Віртуальний простір. Інтернет-лінгвістика. Нові форми вж ивання і використання 

мови. Веб-інтерфейс. М ова Інтернету. Розвиток онлайн-простору. Особливості спілкування 
молодих людей в чатах, Інтернет-сленг.

Тема 5. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.
Вплив процесу глобалізації на сучасну англійську мову. Використання запозичень 

англо-американського походження.
Робота з текстом «Globalzation»: читання, переклад, коментарій. Дискусія: «The debate 

over Globalzation», «Economic Integration», «Foreign trade», «Human Migration». Ессе: 
«Foreign Aid». Твір: «Investment».

Тема 6. Політкоректність в сучасному англомовному дискурсі.
Загальні відомості про політкоректність. Робота з текстом «International Relations»: 

читання, переклад, коментарій. Дискусія: «United nations», «International organization», 
«NATO», «The functions of Diplomacy». Ессе: «European Union». Твір: «Diplomacy».

Тема 7. Толерантність як аспект англомовної політкоректності.
Загальні відомості про толерантність. Робота з текстом «Diplomatic Missions»: 

читання, переклад, коментарій. Дискусія: «Diplomatic personnel», «Negotiation», «Diplomatic 
Agreements». Ессе: «Role o f  the Ambassador».

Тема 8. Фонетичні особливості сучасної англійської мови.
Британська англійська мова. Іінтонація пропозицій. Спрощення мови. «Королівська 

англійська». Британські діалекти. Американський варіант англійської мови.
Тема 9. Граматичні особливості сучасної англійської мови.
Складні випадки формоутворення и вж ивання граматичних явищ  сучасної англійської 

мови. Речення — предикативна одиниця. Дотримання правильного порядку слів у  реченні.
Тема 10. Синтаксичні особливості сучасної англійської мови.



Синтаксис сучасної англійської мови. Словосполучення. Проблема визначення 
словосполучень. Іменникові і дієслівні словосполучення, формальні і семантичні варіанти. 
Речення — одиниця синтаксичного рівня. Структура речення. Пунктуація сучасної 
англійської мови. Стилістичні особливості вж ивання пунктуації.

Тема 11. Особливості англомовного світу.
Англомовна освіта. Дебати: «Education in Great Britain, USA and Ukraine».
Реферування: «Education», «Universities», «Exams».
Тема 12. Англомовна картина світу.

«У рест орані» — меню, замовлення їжі, етикет. Фаст фуд. Робота з текстом «Meals 
and Diet». Дебати: «Diet». Реферування: «Food, drinks, cooking and  eating habits», 
«Dining Etiquette».

Тема 13. Реалії в сучасній англійскій мові.
Свята. Погода. Дебати: «Holidays». Реферування: «Weather and  natural calamities».
Тема 14. Звички та традиції англомовного світу.
Робота з текстом «The Tourist Trade Contributes absolutely Nothing to increasing
understanding between nations». Дебати: «City Life and  Sightseing».
Тема 15. Англо-американізми в сучасному світі.
Англо-американізми в лексико-семантичній системі сучасної мови. Загальна тенденція в 

сучасному світі. Формування сучасній лексики. Вплив англо-американізмів. Запозичення в 
галузях електронно-обчислювальної техніки, телекомунікації, в біржових та банківських 
справах, управлінні й організації підприємств. Інформаційна відкритість (телебачення, 
радіо, преса, Інтернет).

Тема 16. Екологічні проблеми англомовного світу.
Руйнування озонового шару. Забруднення. Забруднювачі. Промислові відходи. Природні 

ресурси. Невичерпні ресурси. Екокатастрофа. Непоправна шкода. Робота з текстом  
«Environmental issues»: читання, переклад, коментарій. Дискусія: «Environmental pollution».

Тема 17. Актуальні проблеми сучасності.
Робота з  текстом «Global warming»: читання, переклад, коментарій. Дискусія: 

«International Cooperation on Global warming», «Environmental Disasters», «Terrorism», «Arms 
Control». Ессе: «Warfare and  peace». Твір: «Weapon o f  mass Destruction».

Тема 18. Сучасна міжнародна лексика.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Робота з  текстом «The Power o f  

Public Speaking»: читання, переклад, коментарій. Дискусія: «Public Speaking and  you», 
«Public Speaking», «Public relations». Ессе: «Freedom o f  speech». Твір: «Shaping o f  Public 
Opinion».

Тема 19. Сучасна лексика суспільно-політичної тематики.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Робота з  текстом «Communication is 

a process»: читання, переклад, коментарій, переказ. Дискусія: «How to be an effective 
communicator», «Democracy». Ессе: «Human Rights».

Тема 20. Лексика презентації новин.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Бесіда за  темами: історія розвит ку  

засобів м асової інформації; вплив засобів масової інформації на ж иття людей. Групова 
дискусія: вплив телебачення на дітей; використання телебачення в учбових цілях. Робота з  
текстом «The mass media». Твір з проблеми: «Advertising».

Тема 21. Сучасні наукові досягнення в різних галузях.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Робота з текстом «Technology: 21-st 

century»: читання, переклад, коментар, переказ. Дискусія: «Internet», «Genetic Engeneering».
Тема 22. Нові технології та прогрес.

Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Робота з  текстом «Science and  
technology»: читання, переклад, коментар, переказ. Дискусія: «Artificial Intelligence», 
«Nuclear Power», «Nanotechnology», «Space Exploration». Ессе: «Assessing technology and  its 
effects on society».

Тема 23. Сучасні культурні досягнення.



Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, лексичні вправи. Робота з текстом «Culture»: 
читання, переклад, коментар, переказ. Дискусія: «Cultural Diversity» and  «Cultural identity». 
Ессе: «Ideological Culture».

Тема 24. Публічний виступ.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів. Р ^ ію speaking. Дискусія

5.2. Темат ика практ ичних занят ь
ТЕМА 1. Сучасна англійська мова та її особливості.
ТЕМА 2. Особливості скорочень в сучасній англійській мові.
ТЕМА 3. Абревіації в сучасній англомовній пресі.
ТЕМА 4. Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування.
ТЕМА 5. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.
ТЕМА 6. Політкоректність в сучасному англомовному дискурсі.
ТЕМА 7. Толерантність як аспект англомовної політкоректності.
ТЕМА 8. Фонетичні особливості сучасної англійської мови.
ТЕМА 9. Граматичні особливості сучасної англійської мови.
ТЕМА 10. Синтаксичні особливості сучасної англійської мови.
ТЕМА 11. Особливості англомовного світу.
ТЕМА 12. Англомовна картина світу.
ТЕМА 13. Реалії в сучасній англійскій мові.
ТЕМА 14. Звички та традиції англомовного світу.
ТЕМА 15. Англо-американізми в сучасному світі.
ТЕМА 16. Екологічні проблеми англомовного світу.
ТЕМА 17. Актуальні проблеми сучасності.
ТЕМА 18. Сучасна міжнародна лексика.
ТЕМА 19. Сучасна лексика суспільно-політичної тематики.
ТЕМА 20. Лексика презентації новин.
ТЕМА 21. Сучасні наукові досягнення в різних галузях.
ТЕМА 22. Нові технології та прогрес.
ТЕМА 23. Сучасні культурні досягнення.
ТЕМА 24. Публічний виступ.

5.3. Організація сам ост ійної робот и т а індивідуальних завдань здобувачів очно ї форми
№
з/п Вид роботи Кількість

годин Форми звітності

1. Підготовка до практичних занять 28 Вправи, відповіді
2. Підготовка до проміжного контролю 4 Модульна контрольна 

робота
3. Виконання завдань для самостійної роботи 

(Реферування статей; переклад статей) 20 Анотації статей

4. Виконання індивідуальних завдань 20 Доповіді, презентації
Разом 72

Організація сам ост ійної робот и т а індивідуальних завдань здобувачів заочної форми
№
з/п Вид роботи Кількість

годин Форми звітності

1. Підготовка до практичних занять 44 Вправи, відповіді
2. Підготовка до проміжного контролю 4 Модульна контрольна 

робота
3. Виконання завдань для самостійної роботи :

- реферування статей
- переклад статей

20
20

Анотації статей 
Переклад статей

4. Виконання індивідуальних завдань 20 Доповіді, презентації
Разом 108



Тематика індивідуальних завдань
Тематика доповідей

1. Сучасна англійська мова та її особливості.
2. Сучасна американська мова.

3. Сучасна американська проза.
4. Сучасна Австралійська мова.
5. Абревіації в сучасній англомовній пресі.
6. Особливості Новозеландської мови.
7. Англомовна лексика суспільно-політичної тематики.
8. Англо-американізми в сучасній англомовній пресі.
9. Сучасна міжнародна англомовна лексика.
10. Сучасна англомовна лексика новітніх технологій.
11. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.
12. Політкоректність в сучасній англомовній пресі.
13. Екологічні проблеми сучасного англомовного світу.
14. Екологічні проблеми Європи.
15. Толерантність в сучасній англомовній комунікації.

Результати власного індивідуального дослідження здобувані презентують на 
практичному занятті (обсяг презентації -  не менше 20 слайдів).

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Форми і методи поточного контролю: усне опитування студентів, практичні заняття, 
обговорення, індивідуальні завдання.

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, самостійні та індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміж ного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі навчальної дисципліни.
6.5. Крит ерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі навчальної 
дисципліни.

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Технічні засоби для демонстрації презентацій (ноутбук, проектор).

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Основні дж ерела
1. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Англомовні країни та Україна. Книга 1. -  Вінниця: 

Нова Книга, 2004. -  272 с.
2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Англомовні країни та Україна. Книга 2. -  Вінниця: 

Нова Книга, 2004. -  240 с.
3. Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції [Текст] / Н.О. Бутковська, 

Н.І. Маслова. -  Харків: Видавнича група «Основа», 2012. -  127 с.
4. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 

В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.
5. Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практикум з граматики англійської мови: навчальний 

посібник. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2002. -  239 с.
6. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical Guide for Learners of English = Практичний 

курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга II: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП Логос", 2003. -  352с.

7. Тучина Н.В. A Way to Success: English for University Students. Year I (Student’s book): 2-е 
вид., випр. та доп. / Н.В. Тучина та ін. -  Харків: Фоліо, 2015. -  336 с.

8. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical grammar. Volume II, 2017. -  280 p.



9. Tyrchyn D. English for International Relations: навч. посібник для студентів вищ. Навч.
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  256 с.

10. Yanson V. A Practical Guide for Learners of English = Практичний курс англійської мови.
Книга ІІІ: Навч. посібник. -  Київ: ТОВ "ВП Логос", 2004. -  368 с.

11. Zaruma O., Mikhailenko N. English for University students: навч. посібник для студентів
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

8.2. Допоміж ні дж ерела
1. Власова Е.Л., Костенко С.М. Focus on the USA. -  СПб: Наука, 1992. -  252 с.
2. Керпатенко Ю. Комп’ютерний інтержаргон в умовах глобалізації. Науковий часопис 

університету імені М. П. Драгоманова / Ю. Керпатенко 2009. -  С. 59-63.
3. Путіліна О.Л. Інновації в сучасних українській та англійській мовах (Фонетика. 

Лексикологія. Фразеологія). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів [Текст] / О. Л. Путіліна / За ред. А. П. Загнітка. -  Донецьк : ДонНУ, 2011. -  
277 с.

4. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical Guide for Learners of English = Практичний 
курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга ІІІ: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП Логос", 2004. -  368 с.

5. Ellis Frank. Political Correctness and the Theoretical Struggle / Frank Ellis. -  Auckland: 
Maxim Institute, 2004.

6. The Oxford Dictionary of Abbreviations. Oxford University Press, 2008. 414 p.
7. Wells R. Acronymy. Compiled by Morris Halle. The Hague, 2016. 206 p.
8. Wood F. T. Current English Usage. A concise dictionary. New York: St. Matrixes press, 

2018. 273 p.
9. Ricento Th. Language Policy and Globalization / N. Coupland (ed.). The Handbook of 

Language and Globalization. -  L.: Wiley-Blackwell, 2010. -  P. 125.

8.3. Інтернет-ресурси

Subject Dictionary Glossary Lexicon Thesaurus [Електронний ресурс]. — Режим доступу до 
словника: http://www.ats-group.net/glossary-lexicon.html.

Williams, M. Translation Quality Assessment: an argumentation-centred approach / M. 
Williams. -  Ottawa: University of Ottawa Press. 2004. -  184 р. -  Режим доступу: 
http://books.google.com.ua/books?id=uoQ7C7g-
C&printsec=frontcover&dq=Williams+M.+Translation+Quality+Assessment:+an+argumentationen
tred+approach.&hl=ru&sa=X&ei=dti9UvnbDY2BhAeH3oDoDg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepa
ge&q=Williams%20M.%20Translation%20Quality%20Assessment%3A%20an%20argumentation

http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatvchnoho-ladu-
suchasnoii-anhliiskoii-movy-v-zistavlenni-z-ukraiinskovu/

[Електронний ресурс]. -  Режим достvпv:https://en■wikipedia■org/wiki■Com/

http://www.ats-group.net/glossary-lexicon.html
http://books.google.com.ua/books?id=uoQ7C7g-C&printsec=frontcover&dq=Williams+M.+Translation+Quality+Assessment:+an+argumentationentred+approach.&hl=ru&sa=X&ei=dtj9UvnbDY2BhAeH3oDoDg&ved=0CCoQ6AEwAA%23v=onepage&q=Williams%20M.%20Translation%20Quality%20Assessment%3A%20an%20argumentation
http://books.google.com.ua/books?id=uoQ7C7g-C&printsec=frontcover&dq=Williams+M.+Translation+Quality+Assessment:+an+argumentationentred+approach.&hl=ru&sa=X&ei=dtj9UvnbDY2BhAeH3oDoDg&ved=0CCoQ6AEwAA%23v=onepage&q=Williams%20M.%20Translation%20Quality%20Assessment%3A%20an%20argumentation
http://books.google.com.ua/books?id=uoQ7C7g-C&printsec=frontcover&dq=Williams+M.+Translation+Quality+Assessment:+an+argumentationentred+approach.&hl=ru&sa=X&ei=dtj9UvnbDY2BhAeH3oDoDg&ved=0CCoQ6AEwAA%23v=onepage&q=Williams%20M.%20Translation%20Quality%20Assessment%3A%20an%20argumentation
http://books.google.com.ua/books?id=uoQ7C7g-C&printsec=frontcover&dq=Williams+M.+Translation+Quality+Assessment:+an+argumentationentred+approach.&hl=ru&sa=X&ei=dtj9UvnbDY2BhAeH3oDoDg&ved=0CCoQ6AEwAA%23v=onepage&q=Williams%20M.%20Translation%20Quality%20Assessment%3A%20an%20argumentation
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
https://en.wikipedia.org/wiki.com/


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

_____________________СУЧАСНА АНГЛІЙСЬКА М ОВА_______________
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну
Тип дисципліни: вибіркова_________
Форма навчання: денна, заочна
Освітній ступінь: бакалавр_____________________________________________
Семестр: 5-8
Кількість кредитів (годин):

денна форма навчання 4_ (120 год.: 48 практичні, 72 самостійна робота) 
заочна форма навчання 4 (120 год.: 12 практичні, 108 самостійна робота)

Мова викладання: англійська____________________
Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=522

2. Інформація про викладача
ПТБ : Вдовенко Тетяна Олександрівна___________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.ф.н., доцент, доцент______________
Кафедра: англійської філології_______________________________________________
Робочій e-mail: Vdovenko Tanya@i.ua
Години консультацій на кафедрі: четвер 15.00-16.00________________________

3. Опис та мета дисципліни
Дисципліна «сучасна англійська мова» призначена для поглиблення фахових 

компетентностей студентів факультету іноземних мов, але мож е бути рекомендована для 
студентів інших спеціальностей, які цікавляться англійською мовою. Дисципліна вивчає 
сучасну англійську мову та особливості її використання.

М етою вивчення дисципліни є: збагатити словниковий запас (тематичний та  
активний), розш ирит и меж і його активізації, навчити студентів спілкуватися, 
висловлювати і відстоювати власну думку, підтримувати розмову на р ізн і теми сучасності, 
дискутувати англійською мовою, ознайомити здобувачів вищ ої освіти з особливостями 
сучасної англійської мови.

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 
формуються під час вивчення дисциплін «Комунікативний курс англійської мови», 
«Практичний курс англійської мови», «Країнознавство англомовних країн».

4. Результати навчання
Знання: знати мовленнєвий етикет спілкування (мовні моделі звертання, ввічливості, 

вибачення), характерні риси культури вивчаємої мови з усіма її аспектами; лексичний 
мінімум, фонові знання, інформацію про особливості менталітету англомовних носіїв мови.

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=522
mailto:Vdovenko_Tanya@i.ua


Уміння: визначити особливості розвитку англомовного суспільства; описати
особливості сучасної англійської мови, орієнтуватися в менталітеті жителів країни 
досліджуваної мови.

Комунікація: використовувати набуті знання при веденні дискусій з питань професійно 
орієнтованого характеру; співпрацювати з носіями різних етнолінгвокультурних цінностей; 
створювати умови для комунікації із представниками наукових, громадських, релігійних і 
національно-культурних організацій.

Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні завдання означеної 
проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та 
патріотичні чесноти при виконанні функціональних обов’язків.

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання:
Тема № 1. Сучасна англійська мова та її особливості.

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси

Практичне заняття (2 год.):
Сучасна англійська мова т а її  
особливості.
1. Предмет та завдання курсу.
2. Загальні відомості про особливості 
сучасної англійської мови.
3. Робота з текстами «Modern English»: 
читання, переклад, коментарі.
Дискусія: «English in M odern world».

1. Tyrchyn D. English for International 
Relations: навч. посібник для студентів вищ. 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2018. -  256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної робот и :
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:

1. Англійська мова Х Х І століття.
2. Вплив сучасного ж иття на розвит ок  

англійської мови.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Ricento Th. Language Policy and 
Globalization / N. Coupland (ed.). The Handbook 
of Language and Globalization. -  L.: Wiley- 
Blackwell, 2010. -  P. 125.

Тема № 2. Особливості скорочень в сучасній англійській мові.

Практичне заняття (2 год.): 1. Tyrchyn D. English for International Relations:
О собливост і скорочень в сучасній навч. посібник для студентів вищ. Навч.
англійській мові. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -
1. Скорочення: графічні т а лексичні. 256 с.



2. Орфографічний критерій -  основа 
скорочень.
3. Робота з текстами «English 
abbreviations»: читання, переклад, 
коментарі.
Дискусія: «International organizations».

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Wells, R. Acronymy. Compiled by Morris Halle. 
The Hague, 2016. 206 p.

4. Wood F. T. Current English Usage. A concise 
dictionary. New York: St. Matrixes press, 2018. 
273 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Скорочення в сучасній англомовній 

пресі.
2. Англо-американізми в сучасній 

англомовній пресі.
3. Сучасна англомовна лексика новітніх 

технологій.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for University 
students: навч. посібник для студентів вищ 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

3. Wells, R. Acronymy. Compiled by Morris Halle. 
The Hague, 2016. 206 p.

4. Wood F. T. Current English Usage. A concise 
dictionary. New York: St. Matrixes press, 2018. 
273 p.

Тема № 3. Абревіації в сучасній англомовній пресі.

Практичне заняття (2 год.):
Абревіація як  характерна особливість 
мови сучасної преси.
1. Основні принципи газетно- 
публіцистичного стилю: прагнення до 
стандарту і експресії.
2. Вж ивання скорочених варіантів слів і 
словосполучень в мові преси.
3. Робота з текстами «English 
abbreviations»: читання, переклад, 
коментарі.
Дискусія: «International organizations».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. The Oxford Dictionary of Abbreviations. Oxford 
University Press, 2008. 414 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Абревіації в сучасній англомовній пресі.
2. Абревіації в різних сферах.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for University 
students: навч. посібник для студентів вищ. Навч 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2017. -  416 
с.
3. The Oxford Dictionary of Abbreviations. Oxford 
University Press, 2008. 414 p.



Анотація статей за темою практичного 
заняття

Тема № 4. Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування.

Практичне заняття (2 год.):
К о м п ’ю т ерний сленг я к  форма  
молодіж ного спілкування.
1. Віртуальний простір. Н ові форми 

вж ивання і використання мови.
2. Веб-інтерфейс. М ова Інтернету.
3. Розвиток онлайн-простору. 

Особливості спілкування в чатах, 
Інтернет-сленг.

4. Робота зі статтями.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Керпатенко Ю. Комп’ютерний інтержаргон в 
умовах глобалізації. Науковий часопис 
університету імені М. П. Драгоманова / Ю. 
Керпатенко 2009. -  С. 59-63.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Англомовна лексика Інтернету.
2. Особливості спілкування в чатах.
3. Інтернет-сленг.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Керпатенко Ю. Комп’ютерний 

інтержаргон в умовах глобалізації. 
Науковий часопис університету імені М. П. 
Драгоманова / Ю. Керпатенко 2009. -  С. 
59-63.

Тема № 5. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.

Практичне заняття (2 год.):
1. Вплив процесу глобалізації на сучасну 

англійську мову.
2. Використання запозичень англо- 

американського походження.
3. Робота з текстами «Globalization»: 

читання, переклад, коментарі.
Дискусія: «Globalization and  its influence

on the language».
Ессе: «Influence o f  Globalization».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ricento Th. Language Policy and Globalization / 

N. Coupland (ed.). The Handbook of Language 
and Globalization. -  L.: Wiley-Blackwell, 2010. 
-  P. 125.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА,



(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Вплив сучасного ж иття на розвит ок  

англійської мови.
2. Глобалізація та її вплив на сучасну 

англійську мову.

2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 6. Політкоректність в сучасному англомовному дискурсі.

Практичне заняття (2 год.): 
П оліт корект ніст ь в сучасному 
англомовному дискурсі.
1. Загальні відомості про 

політкоректність.
2. Робота з текстами «International 

Relations»: читання, переклад, 
коментарі.
Дискусія: «United nations»,«NATO», 

«The functions o f  Diplomacy». «European 
Union». Ессе: «Diplomacy».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ellis, Frank. Political Correctness and the 

Theoretical Struggle / Frank Ellis. -  Auckland: 
Maxim Institute, 2004.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Сучасна між народна англомовна 

лексика.
2. Англомовна лексика суспільно- 

політ ичної тематики.
3. Політкоректність в сучасній 

англомовній пресі.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ellis, Frank. Political Correctness and the 

Theoretical Struggle / Frank Ellis. -  Auckland: 
Maxim Institute, 2004.

Тема № 7. Толерантність як аспект англомовної політкоректності.

Практичне заняття (2 год.):
Толерант ніст ь я к  аспект  англом овної 
політ корект ност і.
1. Загальні відомості про толерантність.
2. Робота з текстом «Diplomatic 

Missions»: читання, переклад, 
коментарі.

3. Дискусія: «Diplomatic personnel», 
«Negotiations», «Diplomatic Agreements».

4. Ессе: «Role o f  the Ambassador».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч.



завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Толерантність -  основа сучасної 

між народної англомовної комунікації.
2. Толерантність в сучасній англомовній 

комунікації.
3. Толерантність в сучасній англомовній 

пресі.
Анотація статей за темою 

практичного заняття

закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.
4. Возна М.О., Гапонів А.Б. Англійська 

мова. III курс. Підручник. -  Вінниця, НОВА 
КНИКА, 2007. -  496 с.

Тема № 8. Фонетичні особливості сучасної англійської мови.

Практичне заняття (2 год.):
1. Британська англійська мова.
2. Інтонація. Спрощення мови.
3. Королівська англійська.
4. Британські діалекти.
5. Американський варіант англійської 
мови.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Путіліна, О.Л. Інновації в сучасних 
українській та англійській мовах (Фонетика. 
Лексикологія. Фразеологія). Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів [Текст]/ О. Л. Путіліна /За ред. А. П. 
Загнітка. -  Донецьк: ДонНУ, 2011. -  277 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Фонетичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Британські діалекти.
3. Американська мова та її особливості. 
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Путіліна, О.Л. Інновації в сучасних 
українській та англійській мовах (Фонетика. 
Лексикологія. Фразеологія). Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів [Текст] / О. Л. Путіліна / За ред. А. 
П. Загнітка. -  Донецьк : ДонНУ, 2011. -  277 
с.

2. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Тема № 9. Граматичні особливості сучасної англійської мови.

Практичне заняття (2 год.):
1. Складні випадки формоутворення и 
вж ивання граматичних явищ  сучасної

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -



англійської мови.
2. Речення — предикативна одиниця.
3. Дотримання правильного порядку слів у  
реченні.

256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 

University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical 
grammar. Volume II, 2017. -  280 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Граматичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Американська мова та її граматичні 

особливості.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International 
Relations: навч. посібник для студентів вищ. 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2018. -  256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni- 

chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu- 
suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z- 
ukrajinskoyu/

Тема № 10. Синтаксичні особливості сучасної англійської мови.

Практичне заняття (2 год.):
1. Синтаксис сучасної англійської мови.
2. Речення — одиниця синтаксичного рівня.
3. Пунктуація сучасної англійської мови.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical 
grammar. Volume II, 2017. -  280 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Синтаксичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Синтаксичні особливості сучасної 
американської мови.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International 
Relations: навч. посібник для студентів вищ. 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2018. -  256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical 

grammar. Volume II, 2017. -  280 p.

Тема № 11. Особливості англомовного світу.

Практичне заняття (2 год.):
Особливості сучасної освіти англомовних

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч.

http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/


країн.
Дебати: «Education in Great Britain, USA 

and Ukraine».
Реферування: «Education», «Universities», 

«Exams».

закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Освіта англомовних країн.
2. Американська освіта.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Тема № 12. Англомовна картина світу.

Практичне заняття (2 год.):
Особливості англомовної картини світу. 
Робота з текстом «Meals and  Diet». 

Дебати: «Diet».
Реферування: «Food, drinks, cooking and  

eating habits», «Dining Etiquette».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. «У рест орані» — меню, замовлення їжі, 

етикет англомовних країн.
2. Американський фаст фуд.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 

Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.



Тема № 13. Реалії в сучасній англійскій мові.

Практичне заняття (2 год.):
Особливості реалій англомовного світу.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -

Дебати: «Holidays».
Реферування: « Weather and  natural 

calamities».

256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 

University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Свята англомовних країн.
2. Американські свята.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Тема № 14. Звички та традиції англомовного світу.

Практичне заняття (2 год.):
Традиції англомовного світу.
Робота з текстом «The Tourist Trade 

Contributes absolutely N othing to 
increasing understanding between nations». 

Дебати: «City Life and  Sightseing».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Бутковська Н.О. Англійські та американські



1. Звички англомовних країн.
2. Американські традиції.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

свята й традиції [Текст] / Н.О. Бутковська, Н.І. 
Маслова. -  Харків: Видавнича група 
«Основа», 2012. -  127 с.

Тема № 15. Англо-американізми в сучасному світі.

Практичне заняття (2 год.): 
Англо-американізми в лексико- 
семантичній системі сучасної мови. 
Загальна тенденція в сучасному світі. 
Формування сучасній лексики.
Вплив англо-американізмів на сучасну 
мову.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Запозичення в галузях електронно- 

обчислювальної техніки, 
телекомунікації, в біржових та 
банківських справах, управлінні й 
організації підприємств.

2. Інформаційна відкритість 
(телебачення, радіо, преса, Інтернет). 
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 16. Екологічні проблеми англомовного світу.

Практичне заняття (2 год.):
Руйнування озонового шару. 

Забруднення. Забруднювачі. Промислові 
відходи.

Природні ресурси. Невичерпні ресурси. 
Екокатастрофа. Непоправна шкода. 
Робота з текстом «Environmental issues»: 
читання, переклад, коментарій.

Дискусія: «Environmentalpollution».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний 
курс англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга III: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП



Логос", 2004. -  368 с.
Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Екологічні проблеми англомовного 

світу.
2. Екологічні проблеми Европи.
Анотація статей за темою практичного

заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний 
курс англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга Ш: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП 
Логос", 2004. -  368 с.

Тема № 17. Актуальні проблеми сучасності.

Практичне заняття (2 год.):
Робота з текстом «Global warm ing»: 

читання, переклад, коментарій.
Дискусія: «International Cooperation on 

Global warming», «Environmental 
Disasters», «Terrorism», «Arms Control».

Ессе: «Warfare and  peace», «Weapon o f  
mass Destruction».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний 
курс англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга ПІ: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП 
Логос", 2004. -  368 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Руйнування озонового шару.
2. Екологічні проблеми сучасного світу. 

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний курс 
англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга ІІІ: Навч. посібник. 
-  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП Логос", 2004. -  
368 с.

Тема № 18. Сучасна міжнародна лексика.

Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Shaping o f  Public 
Opinion»: читання, переклад, коментар.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for



Дискусія: «International relations». 
Ессе: «Freedom o f  speech».

University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика між народних відносень.
2. Проблеми сучасних між народних 

відносень.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 19. Сучасна лексика суспільно-політичної тематики.

Практичне заняття (2 год.):
Сучасна лексика  сусп ільно-політ ичної 
т емат ики.
1. Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 

лексичні вправи.
2. Робота з текстом «Communication is a 

process»: читання, переклад, 
коментарі.

3. Дискусія: «How to be an effective 
communicator», «Democracy», «Human 
Rights».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Сучасна англомовна лексика суспільно- 

політ ичної тематики.
2. Суспільно-політична лексика в сучасних 

англомовних ЗМІ.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 20. Лексика презентації новин.



Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Бесіда за  темами: історія розвит ку  
засобів масової інформації; вплив засобів 
масової інформації на ж иття людей. 
Групова дискусія: вплив телебачення на 
дітей; використання телебачення в 
учбових цілях.
Робота з текстом «The mass media».
Ессе: «Advertising».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика презентації новин.
2. Історія розвит ку засобів масової 

інформації.
3. Вплив засобів масової інформації на 

ж иття людей.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 21. Сучасні наукові досягнення в різних галузях.

Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Technology: 21-st 
century»: читання, переклад, коментарій, 
переказ.
Дискусія: «Internet».
Ессе: «Genetic Engeneering».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част.2. Термінологічні і 
жанрово-стилістичні труднощі, -  Київ- 
Кременчуг, 1999.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.



Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика різних сфер науки.
2. Сучасні наукові досягнення в різних  

галузях.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част. 1. Граматичні 
труднощі, Київ, 1999.

Тема № 22. Нові технології та прогрес.

Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Science and  
technology»: читання, переклад, коментар, 
переказ.
Дискусія: «Artificial Intelligence», 
«Nuclear Power», «Nanotechnology», 
«Space Exploration».
Ессе: «Assessing technology and  its effects 
on society».

1. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част. 1. Граматичні 
труднощі, Київ, 1999.

2. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика сучасних технологій.
2. Наукові терміни.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част.2. Термінологічні і 
жанрово-стилістичні труднощі, -  Київ- 
Кременчуг, 1999.

2. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Тема № 23. Сучасні культурні досягнення.

Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Culture»: читання, 
переклад, коментар, переказ.
Дискусія: «Cultural Diversity» and  
«Cultural identity».
Ессе: «Ideological Culture».

1. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 1. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  272 с.

2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 2. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  240 с.

3. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

4. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання

1. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 1. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  272 с.



письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика культурних досягнень.
2. Проблеми сучасних культурних 

досягнень.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 2. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  240 с.

3. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

4. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

Тема № 24. Публічний виступ.

Практичне заняття (2 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «РиЬІіс speaking»: 
читання, переклад, коментар.
Дискусія: «Public Speaking and  you».
Ессе: «The Power o f  Public Speaking».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:

1. Проблеми публічного виступу.
2. Сила публічних виступів.
3. Я к подолати сором'язливість.

Підготувати презентацію за обраною 
темою

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Заочна форма навчання:
Тема № 1. Сучасна англійська мова та її особливості.

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси

Практичне заняття (1 год.): 
Сучасна англійська мова т а її  
особливості.
1. Предмет та завдання курсу.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.



2. Загальні відомості про особливості 
сучасної англійської мови.
3. Робота з текстами «Modern English»: 
читання, переклад, коментарі.
Дискусія: «English in M odern world».

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Завдання для самостійної робот и :
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Англійська мова Х Х І століття.
2. Вплив сучасного ж иття на розвит ок  

англійської мови.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

4. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

5. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

6. Ricento Th. Language Policy and 
Globalization / N. Coupland (ed.). The Handbook 
of Language and Globalization. -  L.: Wiley- 
Blackwell, 2010. -  P. 125.

Тема № 2. Особливості скорочень в сучасній англійській мові.

Практичне заняття (1 год.):
О собливост і скорочень в сучасній  
англійській мові.

1. Скорочення: графічні т а лексичні.
2. Орфографічний критерій -  основа 
скорочень.
3. Робота з текстами «English 
abbreviations»: читання, переклад, 
коментарі.
Дискусія: «International organizations».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Wells, R. Acronymy. Compiled by Morris Halle. 
The Hague, 2016. 206 p.

4. Wood F. T. Current English Usage. A concise 
dictionary. New York: St. Matrixes press, 2018. 
273 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Скорочення в сучасній англомовній 

пресі.
2. Англо-американізми в сучасній 

англомовній пресі.
3. Сучасна англомовна лексика новітніх 

технологій.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for University 
students: навч. посібник для студентів вищ 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

3. Wells, R. Acronymy. Compiled by Morris Halle. 
The Hague, 2016. 206 p.

4. Wood F. T. Current English Usage. A concise 
dictionary. New York: St. Matrixes press, 2018. 
273 p.

Тема № 3. Абревіації в сучасній англомовній пресі.



Практичне заняття (1 год.):
Абревіація як  характерна особливість 
мови сучасної преси.

1. Основні принципи газетно- 
публіцистичного стилю: прагнення до 
стандарту і експресії.
2. Вж ивання скорочених варіантів слів і 
словосполучень в мові преси.
3. Робота з текстами «English 
abbreviations»: читання, переклад, 
коментарі.
Дискусія: «International organizations».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. The Oxford Dictionary of Abbreviations. Oxford 
University Press, 2008. 414 p.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Абревіації в сучасній англомовній пресі.
2. Абревіації в різних сферах.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for University 
students: навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2017. -  416 
с.
3. The Oxford Dictionary of Abbreviations. Oxford 
University Press, 2008. 414 p.

Тема № 4. Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування.

Практичне заняття (1 год.):
К о м п ’ю т ерний сленг я к  форма  
молодіж ного спілкування.
1. Віртуальний простір. Н ові форми 

вж ивання і використання мови.
2. Веб-інтерфейс. М ова Інтернету.
3. Розвиток онлайн-простору. 

Особливості спілкування в чатах, 
Інтернет-сленг.

4. Робота зі статтями.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Керпатенко Ю. Комп’ютерний інтержаргон в 
умовах глобалізації. Науковий часопис 
університету імені М. П. Драгоманова / Ю. 
Керпатенко 2009. -  С. 59-63.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Англомовна лексика Інтернету.
2. Особливості спілкування в чатах.
3. Інтернет-сленг.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Керпатенко Ю. Комп’ютерний 

інтержаргон в умовах глобалізації. 
Науковий часопис університету імені М. П. 
Драгоманова / Ю. Керпатенко 2009. -  С. 
59-63.



Тема № 5. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.

Практичне заняття (1 год.):
Вплив процесу глобалізації на сучасну 

англійську мову.
Використання запозичень англо- 

американського походження.
Робота з текстами «Globalization»: 

читання, переклад, коментарі. 
искусія: «Globalization and  its influence on 
the language».

ссе: «Influence o f  Globalization».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ricento Th. Language Policy and Globalization / 

N. Coupland (ed.). The Handbook of Language 
and Globalization. -  L.: Wiley-Blackwell, 2010. 
-  P. 125.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Вплив сучасного ж иття на розвит ок  

англійської мови.
2. Глобалізація та її вплив на сучасну 

англійську мову.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 6. Політкоректність в сучасному англомовному дискурсі.

Практичне заняття (1 год.): 
П оліт корект ніст ь в сучасному 
англомовному дискурсі.
Загальні відомості про політкоректність. 
Робота з текстами «International 

Relations»: читання, переклад, 
коментарі.

Дискусія: «U nited nations»,«NATO», «The 
functions o f  Diplomacy». «European Union». 
Ессе: «Diplomacy».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ellis, Frank. Political Correctness and the 

Theoretical Struggle / Frank Ellis. -  Auckland: 
Maxim Institute, 2004.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Сучасна між народна англомовна

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Ellis, Frank. Political Correctness and the 

Theoretical Struggle / Frank Ellis. -  Auckland:



лексика. Maxim Institute, 2004.
2. Англомовна лексика суспільно-

політ ичної тематики.
3. Політкоректність в сучасній

англомовній пресі.
Анотація статей за темою практичного

заняття

Тема № 7. Толерантність як аспект англомовної політкоректності.

Практичне заняття (1 год.):
Толерант ніст ь я к  аспект  англом овної 
політ корект ност і.
Загальні відомості про толерантність. 
Робота з текстом «Diplomatic M issions»: 

читання, переклад, коментарі.
Дискусія: «Diplomatic personnel», 

«Negotiations», «Diplomatic Agreements». 
Ессе: «Role o f  the Ambassador».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Толерантність -  основа сучасної 

між народної англомовної комунікації.
2. Толерантність в сучасній англомовній 

комунікації.
3. Толерантність в сучасній англомовній 

пресі.
Анотація статей за темою 

практичного заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.
4. Возна М.О., Гапонів А.Б. Англійська 

мова. III курс. Підручник. -  Вінниця, НОВА 
КНИКА, 2007. -  496 с.

Тема № 8. Фонетичні особливості сучасної англійської мови.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Фонетичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Британські діалекти.________________

2. Путіліна, О.Л. Інновації в сучасних 
українській та англійській мовах (Фонетика. 
Лексикологія. Фразеологія). Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів [Текст] / О. Л. Путіліна / За ред. А. 
П. Загнітка. -  Донецьк : ДонНУ, 2011. -  277 
с.

2. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for



3. Американська мова та її особливості. 
Анотація статей за темою практичного 
заняття

University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Тема № 9. Граматичні особливості сучасної англійської мови.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Граматичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Американська мова та її граматичні 

особливості.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International 
Relations: навч. посібник для студентів вищ. 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2018. -  256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni - 
chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu- 
suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z- 
ukrajinskoyu/

Тема № 10. Синтаксичні особливості сучасної англійської мови.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Синтаксичні особливості сучасної 

англійської мови.
2. Синтаксичні особливості сучасної 

американської мови.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International 
Relations: навч. посібник для студентів вищ. 
Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2018. -  256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical 

grammar. Volume II, 2017. -  280 p.

Тема № 11. Особливості англомовного світу.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Освіта англомовних країн.
2. Американська освіта.

Анотація статей за темою практичного

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -

http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/
http://naub.oa.edu.ua/2012/istorychni-chynnyky-stanovlennya-hramatychnoho-ladu-suchasnoji-anhlijskoji-movy-v-zistavlenni-z-ukrajinskoyu/


заняття

Тема № 12. Англомовна картина світу.

440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. «У рест орані» — меню, замовлення їжі, 

етикет англомовних країн.
2. Американський фаст фуд.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV 
курс. Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 
2008. -  440 с.

Тема № 13. Реалії в сучасній англійскій мові

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Свята англомовних країн.
2. Американські свята.
Анотація статей за темою практичного 

заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. 
В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Тема № 14. Звички та традиції англомовного світу.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Звички англомовних країн.
2. Американські традиції.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Бутковська Н.О. Англійські та американські 

свята й традиції [Текст] / Н.О. Бутковська, Н.І. 
Маслова. -  Харків: Видавнича група 
«Основа», 2012. -  127 c.

Тема № 15. Англо-американізми в сучасному світі.

Завдання для самостійної роботи: 1. Tyrchyn D. English for International Relations:



Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Запозичення в галузях електронно- 

обчислювальної техніки, 
телекомунікації, в біржових та 
банківських справах, управлінні й 
організації підприємств.

2. Інформаційна відкритість 
(телебачення, радіо, преса, Інтернет). 
Анотація статей за темою практичного 
заняття

навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 16. Екологічні проблеми англомовного світу.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Екологічні проблеми англомовного 

світу.
2. Екологічні проблеми Европи.
Анотація статей за темою практичного

заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.

3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний 
курс англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга III: Навч. 
посібник. -  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП 
Логос", 2004. -  368 с.

Тема № 17. Актуальні проблеми сучасності.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Руйнування озонового шару.
2. Екологічні проблеми сучасного світу. 

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Янсон В.В., Свистун Л.В. та ін. A Practical 
Guide for Learners of English = Практичний курс 
англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів. Книга III: Навч. посібник. 
-  Англ. мовою. -  Київ: ТОВ "ВП Логос", 2004. -  
368 с.

Тема № 18. Сучасна міжнародна лексика.



Практичне заняття (1 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Shaping o f  Public 
Opinion»: читання, переклад, коментар. 
Дискусія: «International relations».
Ессе: «Freedom o f  speech».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика між народних відносень.
2. Проблеми сучасних між народних 

відносень.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 19. Сучасна лексика суспільно-політичної тематики.

Практичне заняття (1 год.):
Сучасна лексика  сусп ільно-політ ичної 
т емат ики.
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 

лексичні вправи.
Робота з текстом «Communication is a 

process»: читання, переклад, 
коментарі.

Дискусія: «How to be an effective 
communicator», «Democracy», «Human 
Rights».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Сучасна англомовна лексика суспільно- 

політ ичної тематики.

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник.



2. Суспільно-політична лексика в сучасних 
англомовних ЗМІ.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

Тема № 20. Лексика презентації новин.

-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Практичне заняття (1 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Бесіда за  темами: історія розвит ку  
засобів масової інформації; вплив засобів 
масової інформації на ж иття людей. 
Групова дискусія: вплив телебачення на 
дітей; використання телебачення в 
учбових цілях.
Робота з текстом «The mass media».
Ессе: «Advertising».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, 
Н.С. Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. 
проф. В.І. Карабана. Англійська мова IV курс. 
Підручник. -  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  
440 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика презентації новин.
2. Історія розвит ку засобів масової 

інформації.
3. Вплив засобів масової інформації на 

ж иття людей.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

Тема № 21. Сучасні наукові досягнення в різних галузях.

Практичне заняття (1 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Technology: 21-st 
century»: читання, переклад, коментарій, 
переказ.
Дискусія: «Internet».
Ессе: «Genetic Engeneering».

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.
2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част.2. Термінологічні і 
жанрово-стилістичні труднощі, -  Київ- 
Кременчуг, 1999.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч.



завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика різних сфер науки.
2. Сучасні наукові досягнення в різних  

галузях.
Анотація статей за темою практичного 
заняття

Тема № 22. Нові технології та прогрес.

закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част. 1. Граматичні 
труднощі, Київ, 1999.

Практичне заняття (1 год.):
Тематичний вокабуляр. Аналіз слів, 
лексичні вправи.
Робота з текстом «Science and  
technology»: читання, переклад, коментар, 
переказ.
Дискусія: «Artificial Intelligence», 
«Nuclear Power», «Nanotechnology», 
«Space Exploration».
Ессе: «Assessing technology and  its effects 
on society».

3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част. 1. Граматичні 
труднощі, Київ, 1999.

4. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика сучасних технологій.
2. Наукові терміни.

Анотація статей за темою практичного 
заняття

1. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури на 
українську мову. -  Част.2. Термінологічні і 
жанрово-стилістичні труднощі, -  Київ- 
Кременчуг, 1999.

2. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

3. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для 
студентів вищ. Навч. закладів. -  Винніца: 
НОВА КНИГА, 2017. -  416 с.

Тема № 23. Сучасні культурні досягнення.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему:
1. Лексика культурних досягнень.
2. Проблеми сучасних культурних

1. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 1. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  272 с.

2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. 
Англомовні країни та Україна. Книга 2. -  
Вінниця: Нова Книга, 2004. -  240 с.

3. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

4. Zaruma O., Mikhailenko N. English for



досягнень. University students: навч. посібник для студентів
Анотація статей за темою практичного вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА,
заняття 2017. -  416 с.

Тема № 24. Публічний виступ.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект відповідей на письмові 
завдання практичного заняття, виконання 
письмових вправ; термін виконання: не 
пізніше ніж за тиждень до завершення 
теоретичного навчання; додаткові вимоги: 
усне опитування щодо знання лексики 
(переклад, вимовляння).
Підготувати доповідь на обрану тему: 

Проблеми публічного виступу.
Сила публічних виступів.
Я к подолати сором'язливість. 

Підготувати презентації за обраною темою

1. Tyrchyn D. English for International Relations: 
навч. посібник для студентів вищ. Навч. 
закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 2018. -  
256 с.

2. Zaruma O., Mikhailenko N. English for 
University students: навч. посібник для студентів 
вищ. Навч. закладів. -  Винніца: НОВА КНИГА, 
2017. -  416 с.
3. Возна М.О., А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н.С. 
Хоменко, А.В. Пермінова за заг. ред. проф. В.І. 
Карабана. Англійська мова IV курс. Підручник. 
-  Вінниця: Нова Книга, 2008. -  440 с.

6. Політика курсу
Політика щодо відвідування навчальних занять.
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 
умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 
заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 
практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 
до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 
пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 
Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 
додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 
модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на 
проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 
призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Політика академічної доброчесності.
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 
підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 
модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 
виставлення негативної оцінки.

7. Проміжний і підсумковий контроль
Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота.

Зразок модульної контрольної роботи:
Модульна контрольна робота проводиться в тестовій формі (40 питань).
Зразок завдань т ест ів:

Choose the right w ord : ... is a term, which is used to define a situation in which the power 
supply is completely stopped



a) lockdown
b) wildlife
c) Brexit
d) Blackout

Choose the right w ord : ... is the withdrawal of the United Kingdom from the European
Union and the European Atomic Energy Community.
a) lockdown
b) Brexit
c) Blackout
d) deforestation

Choose the right w ord : They ... the glass from bottles.
A) environmental
B) wildlife
C) recycle
D) deforestation

Форма підсумкового контролю: залік.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Ш кала та схема формування підсумкової оцінки 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 
_______________________ оцінку за традиційною шкалою_______________________

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою
90-100

зараховано70-89
51-69
1-50 не зараховано

Схема розподілу балів

Максимальна 
кількість балів

70 балів (поточний контроль) -  
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7

30 балів (проміжний 
контроль) -  за 
результатами 
виконання модульної 
контрольної роботи

Мінімальний
пороговий

рівень
35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль)

Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Досягнення студентів на практичних заняттях, а також виконана ними самостійна 

робота оцінюються за шкалою від «0» до «5».
___________________ Крит ерії оцінювання під час практичних занять___________________

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_from_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Atomic_Energy_Community


4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, 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 студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань.

Крит ерії оцінювання самостійної роботи
Вид Максимальна кількість балів

Конспект теоретичних положень з проблематики 
семінару 5

Виконання комплексів вправ 5
Реферат 5
Презентація 5

Критеріями оцінювання роботи з проблематики семінару є здатність студента розкрити 
зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реф ерат у здійснюється за такими критеріями: 
самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 
здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 
оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 
дослідження та оригінальність візуального представлення.

Крит ерії оцінювання модульної контрольної робот и
Проміжний контроль з означеного курсу проводиться у вигляді тестової модульної 

контрольної роботи, яка передбачає 40 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 
одна з якихє правильною. Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім 
арифметичним оцінок за кожне розв’язане тестове питання. Оцінювання модульної 
контрольної роботи здійснюється за шкалою від «0» до «30». Мінімальна межа складання 
контрольної роботи -  16 балів. Критеріями оцінювання є: правильність і повнота відповіді.

Крит ерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.
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