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1. Титульна сторінка. 

2. Витяг з ОПП. 

3. Навчальна програма дисципліни. 

4. Робоча навчальна програма дисципліни. 

5. Комплекс модульних контрольних робіт (МКР). 

6. Перелік питань для заліку. 
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ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

6.020303 ФІЛОЛОГІЯ* МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА) 

(витяг) 

Галузь знань – 0203 Гуманітарні науки 

Освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» 

 

Практичний курс другої мови 
 

 

Пріоритетним завданням навчання мові визнається формування у 

студента комунікативної компетенції, тобто, здатності організувати свою 

мовну та немовну поведінку адекватно завданням спілкування. 

Вивчення другої іноземної мови спрямоване на застосування різних 

видів мовленнєвої діяльності (як усної, так і письмової), що після закінчення 

курсу дозволило б досягнути рівня знань, навичок і вмінь першої іноземної 

мови. Вимоги до знань і вмінь: вільно і правильно спілкуватися іноземною 

мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних норм), 

головним чином, в ситуаціях професійного спілкування; робити 

лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням знань; 

обговорювати й аналізувати художні твори, їх зміст, композиційні та 

стилістичні особливості; реферувати й аналізувати іноземною мовою 

суспільно-політичні, літературознавчі й лінгвістичні тексти; передавати 

інформацію загально-філологічного і суспільно-політичного змісту в різних 

видах робіт. 

Методична стратегія скеровується на розвиток мовленнєвої діяльності 

студентів, чому сприяють не тільки вправи з розмовної практики, але й 

дискусії, які становлять органічну частину розмовної практики. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки  Нормативна 

 
035 Філологія 

035.04 Філологія (Германські 

мови та література (переклад 

включно)) Німецька мова та 

література 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин  

- 180 
1 2 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1,7/2 

самостійної роботи 

студента – 3,3/3,3 

Ступінь 

магістра 

  

Практичні 

30 30 

  

Самостійна робота 

60 60 

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60 год. аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота ( 33 

% / 77 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни : 

 Мета курсу: 

  практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну  

компетенції; 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як   

мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що  

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

         професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

Завдання курсу: 

─ формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і 

соціокультурних знань; 

─ розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу; 

─ розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; 

─ формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

перекладу. 

Завдання: забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати 

студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних 

текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української на англійську. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме культура 

нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

Комунікативна компетенція 

- здатність вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- здатність володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; 

 



Лінгвістична компетенція: 

- здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть бути 

породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; 

- здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність користуватися 

граматичними ресурсами мови; 

- здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту, знання і 

навички перцепції та продукції символів, з яких складаються письмові тексти. 

Соціолінгвістична компетенція 

- здатність висловлюватись адекватно мовою, яка соціолінгвістично відповідає 

певним ситуаціям та особам, які беруть в них участь, а також оволодівають 

умінням управлятися з варіантами мовлення та виявляти вищий рівень контролю 

за реєстром та вживанням ідіом; 

- здатність привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 

ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 

обставин; 

- здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення, виявляючи контрольоване 

використання граматичних структур, конекторів та схем зв’язку; 

- здатність використовувати у спілкуванні усного мовлення та письмових текстів зі 

спеціальними функціональними цілями. 

Соціокультурна компетенція 

- здатність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

- здатність удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

- здатність демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

англійською мовою; 

- здатність використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

- здатність застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

І семестр 

Кредит 1.Виша освіта у США 

Тема 1. Вища освіта в США. 
Тема 2. Вища освіта в США та відомі американські університети. 

Тема 3. Практичні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 4.Робота з текстом. Обговорення. 

Тема 5. Практичні вправи на закріплення лексики. 

Тема 6. Вища світа в Україні. Видатні українські університети. 

Тема 7. Переказ тексту. 

Тема 8. Вища освіта у Великобританії. 

Тема 9.Робота з текстом. Вища освіта у Великобританії 

Тема 10.Аудіювання з теми. 

Тема 11.Вища освіта у США. 

Тема 12. Робота з текстом. Вища освіта у США. 

Тема 13. Порівняльна характеристика систем освіти світу. Дискусія. 

Тема 14. Підготовка до написання МКР № 1,2 

Тема 15. МКР № 1, 2 

ІІ семестр 

 



        Кредит 2. Суди та судові процеси. Система судів у США.  Система судів в Україні. 

Тема 1. Суди та судові процеси. 

Тема 2. Суди та судові процеси. Система судів в Україні. 

Тема 3. Практичні вправи на закріплення лексики. Робота з тестом. Обговорення. 

Тема 4.Практичні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 5. Суди та судові процеси. Дискусія. 

Тема 6. Підготовка до написання МКР № 1 

Тема 7..МКР №  1 

         

 

Кредит 3. КНИГИ ТА ЧИТАННЯ. 

Тема 1. Книги та читання. 

Тема 2. Введення нових лексичних одиниць уроку. 

Тема 3. Закріплення нових лексичних одиниць у вправах. 

Тема 4. Книги та читання. Текст «Мюріел Спарк». 

Тема 5. Робота з текстом. Обговорення. 

Тема 6. Практичні вправи на закріплення лексики. 

Тема 7. Книги та читання. Видатні американські та українські письменники. 

Тема 8. МКР 2. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

Усього 
у тому числі   

П ср    

1 2 3 4    

Кредит 1. Виша освіта у США. 90 30 60    

Кредит 2. . Суди та судові 

процеси. Система судів у США.  

Система судів в Україні. 
44 14 30    

Кредит 3. Книги та читання. 

 
46 16 30    

Усього годин: 180 60 120    

 

 

 

 

Назви кредитів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма  

усього  у тому числі   

л п Лаб інд с.р.     . 

1 2 3 4 5 6 7       

Кредит 1 

Кредит 1. Виша освіта у США. 

Тема 1. Вища 

освіта в США 

6  2   4       

Тема 2. Вища 

освіта в США та 

відомі 

американські 

6  2   4       



університети. 

Тема 3. Практичні 

вправи на 

закріплення 

лексики уроку. 

6  2   4       

Тема 4. Робота з 

текстом. 

Обговорення. 

6  2   4       

Тема 5. Практичні 

вправи на 

закріплення 

лексики. 

6  2   4       

Тема 6.Вища світа 

в Україні. Видатні 

українські 

університети. 

 

6  2   4       

Тема 7. Переказ 

тексту. 

6  2   4       

Тема 8. Вища 

освіта у 

Великобританії. 

6  2   4       

Тема 9. Робота з 

текстом. Вища 

освіта у 

Великобританії 

6  2   4       

Тема10.Аудіювання 

з теми. 

6  2   4       

Тема 11. Вища 

освіта у США. 

6  2   4       

Тема 12. Робота з 

текстом. Вища 

освіта у США. 

6  2   4       

Тема 13. 

Порівняльна 

характеристика 

систем освіти світу. 

Дискусія. 

6  2   4       

Тема 14. 

Підготовка до 

написання МКР № 

1,2 

10  2   8       

Тема 15. МКР № 

1,2 

2  2   0       

Усього 90  30   60       

Кредит 2. Суди та судові процеси. Система судів у США.  Система судів в Україні. 

Тема 1 Суди та 

судові процеси. 

6  2   4       

Тема 2. Суди та 

судові процеси. 

Система судів в 

6  2   4       



Україні. 

Тема 3. Практичні 

вправи на 

закріплення 

лексики. Робота з 

тестом. 

Обговорення. 

6  2   4       

Тема 4. Практичні 

вправи на 

закріплення 

лексики уроку. 

6  2   4       

Тема 5. Суди та 

судові процеси. 

Дискусія. 

7  2   5       

Тема 6. Підготовка 

до написання МКР 

№ 1 

 

11  2   9       

Тема 7. МКР №  1 2  2   0       

Усього 44  14   30       

 

 Кредит 3. КНИГИ ТА ЧИТАННЯ. 

Тема 1. . Книги 

та читання. 

6  2   4       

Тема 2. Введення 

нових лексичних 

одиниць уроку. 

6  2   4       

Тема 3. 

Закріплення 

нових лексичних 

одиниць у 

вправах. 

6  2   4       

Тема 4. Книги та 

читання. Текст 

«Мюріел Спарк». 

6  2   4       

Тема 5. Робота з 

текстом. 

Обговорення. 

6  2   4       

Тема 6. 
Практичні вправи 

на закріплення 

лексики. 

6  2   4       

Тема 7. Книги та 

читання. Видатні 

американські та 

українські 

письменники. 

8  2   6       

Тема 8. МКР № 2 2  2   0       



Усього годин  46  16   30       

 90  30   60       

Разом  180  60   120       

 

                                                              

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вища освіта в США. 2 

2 Вища освіта в США та відомі американські університети. 2 

3. Вища світа в Україні. Видатні українські університети. 2 

4. Робота з текстом. Обговорення. 2 

5. Практичні вправи на закріплення лексики. 2 

6. Вища світа в Україні. Видатні українські університети. 2 

7. Переказ тексту. 2 

8. Вища освіта у Великобританії. 2 

9. Робота з текстом. Вища освіта у Великобританії 2 

10. Аудіювання з теми. 2 

11. Вища освіта у США. 2 

12. Робота з текстом. Вища освіта у США. 2 

13. Порівняльна характеристика систем освіти світу. Дискусія. 2 

14. Підготовка до написання МКР № 1, 2 2 

15. МКР № 1,2 2 

16. Суди та судові процеси. 2 

17. Суди та судові процеси. Система судів в Україні. 2 

18. Практичні вправи на закріплення лексики. 2 

19. Робота з тестом. Обговорення.. 2 

20. Практичні вправи на закріплення лексики уроку. 2 

21. Суди та судові процеси. Дискусія. 2 

22. МКР № 3 2 

23. Книги та читання. 2 

24. Введення нових лексичних одиниць уроку. 2 

25. Закріплення нових лексичних одиниць у вправах. 2 

26. Книги та читання. Текст «Мюріел Спарк». 2 

27. Робота з текстом. Обговорення. 2 

28. Практичні вправи на закріплення лексики. 2 

29. Книги та читання. Видатні американські та українські 

письменники. 

2 

30. МКР № 4 2 

  60 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Проектні роботи 40 



2. Реферування статей 40 

3. Самостійна робота з додатковим тематичним матеріалом 40 

 Разом  120 

 

7. Методи навчання 

     Навчальним модулем вважається метод навчання, що активізує самостійну 

пізнавальну діяльність студентів, служить її поетапній організації, регулюванню, 

контролю та оцінці.  Навчальний модуль розділяється на п'ять складових частин: 

структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань по темі, що вивчається); 

навчальну карту (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); вибіркові тести для 

контролю (чи самоконтролю); задачі аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи 

самоконтролю на більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та лабораторні роботи 

дослідницького характеру, що сприяють становленню та закріпленню знань з теорії. П'ять 

рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій області. Дана класифікація 

методів навчання розроблена на основі  рівнів навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту розрізняти, впізнавати 

знайомий йому предмет, явище, певну інформацію.  

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати засвоєну 

інформацію.  

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані знання в 

практичній діяльності.  

Четвертий рівень – знання-навики свого роду автоматизовані вміння.  

П'ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії "без правил" в певній 

галузі навчально-пізнавальної діяльності.  

8. Методи контролю 

1. Метод усного контролю.  

Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді.  

2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, 

письмові заліки та ін.).  

3.Тестова перевірка знань (   тести на доповнення;  тести на використання аналогії;  тести 

на зміну елементів відповіді ) 

4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може виступати як самостійний 

вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки.  

5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням стандартних вимог у 

процесі перевірки ( застосування перфокарт).  

6. Залік. 

7. Самоконтроль і самооцінка.                    

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота МКР 

(4х90) 

360 

 

Накопичувальні 

Бали  

Сума 

Змістовий модуль №1,   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8-15  600 

8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА СУМА ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  



ЄКТС БАЛІВ екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Практический курс английского языка:4 курс: Учебн. для студ. пед. вузов / под 

ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

2. Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for the First Certificate Person Education 

Limited. Longman/ 2002 

Додаткова 

3. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. Intermediate. 

Cambridge University Press. 1996 

4. Матюшкіна- Герке Т.І. “Пособие для аудирования и развития навыков устной 

речи” М. “Высшая школа”, 1979. 

5. P.Munsell, M.Clough “A Practical Guide for Advanced Writers in English as a second 

language” Macmillan Publishing  Company. N.Y., 1984. 

6. R.Hill “Advanced Stories for Reproduction” 

7. Аракин В.Д. и др. «Практический курс английского языка» М., 1999. 

8. Поговорим о прочитанном. Пособие по домашнему чтению на английском языке: 

Учеб. пособие / Т.А.Бараблина, В.И.Бозылева, Т.Н.Маляр, Л.Б.Нефедова. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 206 с.  

9. Матюшкина-Герке Т.И. Пособие для аудирования и развития навыков устной 

речи. – М.: Высш. шк., 1979.  

10. Лабораторные работы по английскому языку: Учеб. пособие для студ. ин-тов и 

фак. иностр. языков / Т.И.Матюшкина-Герке, Т.Н.Кузьмичёва, Л.Л.Иванова. – М.: 

Высш. школа, 1974. – 216 с.  

11. Скалкин В.Л. Английский язык для общения: Учеб. пособие для неяз. вузов. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 192 с.  

12. Лебединская Б.Я. От чтения к устной речи. Пособие по английскому языку. – М.: 

Высш. шк., 1992. – 176 с.  

13. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – 560 с.  

14. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A handbook 

for senior courses of foreign languages institutes. – Moscow: Foreign Languages 

Publishing House, 1963. – 268 p.  

15. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, Home and 

Office Edition. 230,000 Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 

1993.  

16. The Concise Columbia Encyclopedia. Edited by Judith S. Levey and Agnes Greenhall. 

Columbia University Press, 1983.  



17. The World Almanac and Book of Facts 1998. World Almanac Books. K – III 

Reference Corporation, 1997.  
Інформаційні ресурси 

Електронні підручники 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259 

2. http://www.englishclub.com/ 

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.com/learningenglish/home/ 

4.  http://effortlessenglish.com 

5.   http://www.eslpod.com 

6. http://esl-lab.com 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Практичний курс другої іноземної 

мови” складена Заскалєтою С.Г., Шевченко І.В. відповідно до освітньо-професійної програми з 

галузі знань 03 Гуманітарні науки за напрямом підготовки 035.04 Філологія (Германські мови 

та літератури(переклад включно)) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення англійської мови та 

компонування основних видів комунікативної діяльності (діалогічного та монологічного 

мовлення, читання та розуміння англомовних текстів, письма).  

  

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням фонетики, граматики, лексикології, 

стилістики, зарубіжної літератури та історії англійської мови.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

  практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну  

компетенції; 

  когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

 емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як   

мовою, так і культурою англомовного світу; 

 освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що  

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

         професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

 виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами; 

─ формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і 

соціокультурних знань; 

─ розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу; 

─ розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; 

─ формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

перекладу. 

Завдання: забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати 

студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних 

текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української на англійську. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:   

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету; а саме культура 

нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 



– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

Комунікативна компетенція 

- здатність вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- здатність володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; 

Лінгвістична компетенція: 

- здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть бути 

породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; 

- здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність користуватися 

граматичними ресурсами мови; 

- здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту, знання і 

навички перцепції та продукції символів, з яких складаються письмові тексти. 
Соціолінгвістична компетенція 

- здатність висловлюватись адекватно мовою, яка соціолінгвістично відповідає 

певним ситуаціям та особам, які беруть в них участь, а також оволодівають 

умінням управлятися з варіантами мовлення та виявляти вищий рівень контролю 

за реєстром та вживанням ідіом; 

- здатність привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 

ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 

обставин; 

- здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення, виявляючи контрольоване 

використання граматичних структур, конекторів та схем зв’язку; 

- здатність використовувати у спілкуванні усного мовлення та письмових текстів зі 

спеціальними функціональними цілями. 

Соціокультурна компетенція 

- здатність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

- здатність удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

- здатність демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

англійською мовою; 

- здатність використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

- здатність застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1.Виша освіта у США 

Тема 1. Вища освіта в США. 
Тема 2. Вища освіта в США та відомі американські університети. 

Тема 3. Практичні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 4.Робота з текстом. Обговорення. 

Тема 5. Практичні вправи на закріплення лексики. 

Тема 6. Вища світа в Україні. Видатні українські університети. 

Тема 7. Переказ тексту. 

Тема 8. Вища освіта у Великобританії. 

Тема 9.Робота з текстом. Вища освіта у Великобританії 

Тема 10.Аудіювання з теми. 



Тема 11.Вища освіта у США. 

Тема 12. Робота з текстом. Вища освіта у США. 

Тема 13. Порівняльна характеристика систем освіти світу. Дискусія. 

Тема 14. Підготовка до написання МКР № 1,2 

Тема 15. МКР № 1, 2 

ІІ семестр 

 

        Кредит 2. Суди та судові процеси. Система судів у США.  Система судів в Україні. 

Тема 1. Суди та судові процеси. 

Тема 2. Суди та судові процеси. Система судів в Україні. 

Тема 3. Практичні вправи на закріплення лексики. Робота з тестом. Обговорення. 

Тема 4.Практичні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 5. Суди та судові процеси. Дискусія. 

Тема 6. Підготовка до написання МКР № 1 

Тема 7..МКР №  1 

         

 

Кредит 3. КНИГИ ТА ЧИТАННЯ. 

Тема 1. Книги та читання. 

Тема 2. Введення нових лексичних одиниць уроку. 

Тема 3. Закріплення нових лексичних одиниць у вправах. 

Тема 4. Книги та читання. Текст «Мюріел Спарк». 

Тема 5. Робота з текстом. Обговорення. 

Тема 6. Практичні вправи на закріплення лексики. 

Тема 7. Книги та читання. Видатні американські та українські письменники. 

Тема 8. МКР 2. 

3. Рекомендована література 

Основана  

1. Практический курс английского языка: 4 курс: Учебн. для студ. пед. вузов / под ред. 

В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

 

Дотаткова 

18. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. Intermediate. 

Cambridge University Press. 1996 

19. Матюшкіна- Герке Т.І. “Пособие для аудирования и развития навыков устной 

речи” М. “Высшая школа”, 1979. 

20. P.Munsell, M.Clough “A Practical Guide for Advanced Writers in English as a second 

language” Macmillan Publishing  Company. N.Y., 1984. 

21. R.Hill “Advanced Stories for Reproduction” 

22. Аракин В.Д. и др. «Практический курс английского языка» М., 1999. 

23. Поговорим о прочитанном. Пособие по домашнему чтению на английском языке: 

Учеб. пособие / Т.А.Бараблина, В.И.Бозылева, Т.Н.Маляр, Л.Б.Нефедова. – М.: Высш. шк., 

1986. – 206 с.  



24. Матюшкина-Герке Т.И. Пособие для аудирования и развития навыков устной 

речи. – М.: Высш. шк., 1979.  

25. Лабораторные работы по английскому языку: Учеб. пособие для студ. ин-тов и 

фак. иностр. языков / Т.И.Матюшкина-Герке, Т.Н.Кузьмичёва, Л.Л.Иванова. – М.: Высш. 

школа, 1974. – 216 с.  

26. Скалкин В.Л. Английский язык для общения: Учеб. пособие для неяз. вузов. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 192 с.  

27. Лебединская Б.Я. От чтения к устной речи. Пособие по английскому языку. – М.: 

Высш. шк., 1992. – 176 с.  

28. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – 560 с.  

29. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A handbook 

for senior courses of foreign languages institutes. – Moscow: Foreign Languages Publishing 

House, 1963. – 268 p.  

30. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, Home and 

Office Edition. 230,000 Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993.  

31. The Concise Columbia Encyclopedia. Edited by Judith S. Levey and Agnes Greenhall. 

Columbia University Press, 1983.  

32. The World Almanac and Book of Facts 1998. World Almanac Books. K – III 

Reference Corporation, 1997.  

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів. 

     

          5. Засоби діагностики успішності навчання   

         1. Метод усного контролю.  

Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді.  

2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, 

письмові заліки та ін.).  

3.Тестова перевірка знань (тести на доповнення;  тести на використання аналогії;  тести на 

зміну елементів відповіді ) 

4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може виступати як самостійний 

вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки.  

5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням стандартних вимог у 

процесі перевірки (застосування перфокарт).  

6. Залік. 

7. Самоконтроль і самооцінка.  

 

 
Інформаційні ресурси 

Електронні підручники 

7. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259 

8. http://www.englishclub.com/ 

9. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.com/learningenglish/home/ 

10.  http://effortlessenglish.com 

11.   http://www.eslpod.com 

12. http://esl-lab.com 

 

 

 

 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259
http://www.englishclub.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general
http://www.voanews.com/learningenglish/home/
http://effortlessenglish.com/
http://www.eslpod.com/
http://esl-lab.com/


ММККРР  №№  11  

Варіант І 

 

І рівень – ОО 

1. Вставте прийменники у наступних реченнях, де необхідно (1 б. х 10 пр. 

= 10 б.): 

1. He was arrested … suspicion … murder. 

2. I must reflect … what answer to make. 

3. No one dares speak about it … him. 

4. They had no sooner sat down at table, as he went straight … the point.  

5. Bert said he would never like to be mixed … … this strange affair.  

6. At the beginning of his career Andrew Manson never followed the line … 

least resistance.  

7. He says he will never let anyone interfere … his independence.  

8. He could not resist … making jokes about his boldness and impudence.  

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 мати вплив на когось; 

 підозріло відноситись до когось; 

 мати серйозні труднощі з чимось; 

 науково-популярний фільм; 

 екранна версія новели; 

 зіткнення з дійсністю; 

 знепритомніти, втратити свідомість; 

 досягати успіхів у житті; 

 поза підозрою; 

 велика потреба мати контакт з аудиторією. 

 

 

2. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 2 (1,5 

б. х 10 з. = 15 б.): 

1. She has no relationships with that famous family.  

2. He made up his mind to get in touch with his father whom he had never seen 

before.  

3. Mary was about to leave the house when the telephone rang.  

4. Emil was aware of a new emptiness in his life.  

5. I think the students require some extra help now.  

6. Elisa’s elder sister had a great power over her.  

7. Many people can’t keep themselves from watching television from noon to 

night.  

8. I wouldn’t like to be involved in this affair.  

9. Maxim always tries to make an active but unwelcome part in my activity.  



10. He replied simply but with great dignity and his answer left no doubt about 

his decision.  

 

3.  Перекладіть наступні речення англійською (1,5 б. х 10 з. = 15 б.): 

1. В результаті обговорення містер Мейсон отримав всю необхідну 

інформацію.  

2. Том попросив свого колегу перейти відразу до суті справи, тому що в 

нього було обмаль часу.  

3. Художній фільм, який ми бачили вчора, був екранною версією одної 

дуже відомої новели.  

4. Біль був таким сильним, що хворий не міг стриматися, щоб не 

закричати.  

5. Він скоріше талановитий, ніж освічений.  

6. Ми підозрювали, що вона була не дуже відвертою.  

7. Він постійно страждає від головного болю.  

8. Ви повинні погодитися, що якоюсь мірою вона має рацію.  

9. Одна дуже підозріла особа була замічена вчора біля нашого будинку.  

10. Цей режисер відомий своїми фільмами жахів та трилерами.  

 

 

4. Дайте стислий переказ прослуханого тексту “Televised Violence and 

Children (40 б.). 

 



ММККРР  №№  11  

Варіант ІІ 

 

І рівень – ОО 

1. Вставте прийменники у наступних реченнях, де необхідно (1 б. х 10 пр. 

= 10 б.): 

1. Does the audience influence … the process … film-making? 

2. No other art form has had quite the impact … our lives that the motion 

pictures have. 

3. He was a man with no future … him. 

4. Old Thomas had never interfered … the smallest degree … the affairs … 

others. 

5. Ingmar Bergman always feels something has been left … . 

6. The people at first were suspicious … the newcomer.  

7. I should never have though that he could react with such furiousness … her 

inoffensive remark. 

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 нагадувати когось/щось; 

 бути недоречним (про відповідь, зауваження тощо); 

 плутати; 

 навести хоча б одну причину; 

 торкнутися проблеми; 

 документальний фільм; 

 виходити не екрани (про фільм); 

 не піддаватися спокусі; 

 зі змішаним почуттям; 

 чітко висловлюватися. 

 

3. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 2 (1,5 

б. х 10 з. = 15 б.): 

1. I wish you hadn’t made an arrangement with him, but I am not in your place.  

2. After the two days’ work the group accomplished their purpose.  

3. No one could get rid of a feeling of doubt and distrust, and there was much 

talk.  

4. After some consideration he agreed with our plan.  

5. I always look with pleasure at this artist’s paintings.  

6. The girl was not smart. She was sly. 

7. Everybody knows that he has little wisdom. 

8. Perhaps curiosity might have conquered resentment to a certain extent.  

9. I am sure he is aware of his drawback. 

10. The pavements were damp and they threw back the yellow light.  



 

4.  Перекладіть наступні речення англійською (1,5 б. х 10 з. = 15 б.): 

1. Туристи стояли перед старовинним собором, захоплюючись красою 

його куполів.  

2. Рослини загинули через брак води.  

3. Ваша розповідь нагадує сюжет науково-фантастичного фільму, що я 

недавно бачив.  

4. Я б пішов раніше, якби не пообіцяв йому залишитися до кінця вечірки.  

5. Він мав успіх у житті.  

6. Невже у вас є якісь підстави підозрювати мене у брехні? 

7. Слухаючи їх розмову, вона просто не змогла протистояти спокусі 

втрутитися в неї.  

8. Я не критик, і тому не хочу вказувати на деякі слабкі місця у вашій 

статті. 

9. Кейт страждає від постійного головного болю, що відображується на її 

настрої. 

10. Все, що вам потрібно – вступити в контакт з аудиторією та стикнутися 

з реальністю. 

 

 

5. Дайте стислий переказ прослуханого тексту “Televised Violence and 

Children (40 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕКСТ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ 

TELEVISED VIOLENCE AND CHILDREN 

 

Studies show conclusively that if large groups of children watch a great deal of 

televised violence, they will be more prone to behave aggressively. In other words, 

not all children will become more aggressive, but many will. Especially during 

adolescence, viewing lots of violence on television is associated with actual 

increases in aggression against others. It's little wonder that a large panel of 

medical and psychological experts recently concluded that media violence is a 

serious threat to public health.  

It is fair to say, then, that televised violence causes aggression in viewers, 

especially children? Fortunately, that would be an exaggeration. Televised violence 

can make aggression more likely, but it does not invariably "cause" it to occur for 

any given child. Many other factors affect the chances that hostile thoughts will be 

turned into actions. Among children, one such factor is the extent to which a child 

identifies with aggressive characters. That's why it is so sad to find TV heroes 

behaving aggressively, as well as villains.  

A case in point is the popular Power Rangers TV programs for children. In each 

episode, the Power Rangers "morph" into superheroes who use karate and other 

violent actions to conquer monsters. After watching an episode of the Power 

Rangers, a group of 7-year-old children committed seven times more aggressive 

acts than a control group that didn't watch. The aggressive children hit, kicked, and 

karate-chopped their peers, often directly imitating the Power Rangers. Younger 

children, in particular, are more likely to be influenced by such programs because 

they don't fully recognize that the characters and stories are fantasies.  

Youngsters who believe that aggression is an acceptable way to solve problems, 

who believe that TV violence is realistic, and who identify with TV characters are 

more likely to copy televised aggression. In view of such findings, it is 

understandable that Canada, Norway, and Switzerland have restricted the amount 

of permissible violence on television. Should all countries do the same?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММККРР  №№  33  

Варіант І 

 

1. Вставте прийменники у наступних реченнях, де необхідно (1 б. х 10 пр. = 10 б.): 

1. His love … learning can be respected.  

2. He has an advantage … other students, he is well-read.  

3. It was mean … you to turn your back … her when she needed your help.  

4. You needn’t keep this new back … him. 

5. There is nothing to fly … a temper … . 

6. The fate played … our hands and we won a  lottery.  

7. I felt a certain shyness … referring … matters which were no concern of mine.  

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та словосполучень (1 б. х 

10 з. = 10 б.): 

 по суті; 

 поставити завдання; 

 мати перевагу над кимсь; 

 на фоні чогось; 

 навчання в школі; 

 виконувати вимоги; 

 виставляти картини; 

 обов'язкове навчання; 

 подавати документи для вступу в університет; 

 пристойна заробітна плата. 

 

 

3. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 3 (1,5 б. х 10 з. = 

15 б.): 

1. Every year different schools in England accept hundreds of boys and girls who reached 

the age when they are allowed to start their education.  

2. She is very shy, that’s why she always tries to stay away not to be noticed.  

3. He is fond of spending his money on a million of useless things.  

4. At the weekend they plan to visit the exhibition of wax figures in the famous ‘Madame 

Tussaud’s’ museum in London.  

5. I had to get in touch with them, because nobody else could do it.  

6. He managed to hold his emotions back when she said that she didn’t love him.  

7. James always invites his good friends to his place and gives rather good parties.  

8. The teacher was always kind and thoughtful to his pupils.  

9. The family was poor, but its members hated to say it was really like that.  

10. I don’t think it’s good to talk about him in his absence.  

 

4.  Перекладіть наступні речення англійською (1,5 б. х 10 з. = 15 б.): 

1. Керівництво дало мені дуже важливе завдання, яке я повинен був виконати.  

2. Нам не сподобалася ця вистава, скоріше ми нудьгували цілий вечір.  

3. Система освіти в Англії та Уельсі об’ємна та комплексна, її цінують в усьому світі.  

4. Дівчина отримала право на стипендію і можливість вивчати літературу та 

мистецтво у Німеччині.  

5. Перевага цих туристів у тому, що вони володіють шведською мовою.  



6. Маю визнати, що ви виявили відвагу, залишившись віч-на-віч з цим чоловіком.  

7. В Англії обов’язкове навчання у школах починається з п’яти років і закінчується у 

16 років.  

8. Більшість батьків віддають дітей до шкіл, які фінансуються суспільними фондами.  

9. В Англії учні одержують атестат про середню освіту у 16 років.  

10. Діти заможних батьків навчаються в елітних приватних школах, де рівень навчання 

набагато вищий ніж у загальноосвітніх.  

 

5. Напишіть твір на одну з наступних тем, використовуючи тематичну лексику 

Уроку 3 (20-25 речень) (40 б.): 

1. “Is school a place for the imparting of knowledge or a place for the creation and development 

of a child’s personality?”. 

2. “Secondary education in Ukraine and England” (the comparative analysis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММККРР  №№  33  

Варіант ІI 

 

1. Вставте прийменники у наступних реченнях, де необхідно (1 б. х 10 пр. = 10 б.): 

1. She made no reference … our conversation of the night before.  

2. I felt half faded away, like some figure … the background … an old picture.  

3. The blackberries tasted … rain. 

4. There was no objection … the part … the owner … the car. 

5. There is no law which provides … education … the underfives.  

6. You ought not criticize her … her back. 

 

2. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та словосполучень (1 б. х 

10 з. = 10 б.): 

 втрачати самовладання; 

 приховувати, замовчувати щось від когось; 

 скористатися з чогось; 

 докладати всіх зусиль, щоб зробити щось; 

 повна неповага; 

 робити щось за спиною в когось; 

 посилатися на щось; 

 місцеві органи освіти; 

 призначення на посаду / звільнення з посади; 

 тест на перевірку коефіцієнту розумового розвитку. 

 

 

3. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику Уроку 3 (1,5 б. х 10 з. = 

15 б.): 

1. She completely realised what they were going to tell her about, that is why she was so 

nervous.  

2. The child tried his best to make his parents present him a puppy.  

3. She is a talented actress, but she doesn’t have any special education.  

4. The whole group agreed that they ought to support their fellow-student.  

5. This kind of work demands much time and effort.  

6. Everybody agreed we ought to support him. 

7. The clerk had an excellent testimonial from former employers.  

8. It’s you who must go and see for yourself. 

9. I had enough courage to tell him that he would change his mind soon.  

10. The boy was permitted to sit up a few hours, but he never used the privilege profitably.  

 

4.  Перекладіть наступні речення англійською (1,5 б. х 10 з. = 15 б.): 

1. Програма загальноосвітніх шкіл містить такі предмети як історія, релігія, 

англійська мова, фізичне виховання та інші.  

2. Наберися сміливості й визнай, що ти зрадив свого кращого друга, Майк.  

3. Учні, які бажають продовжити навчання в університеті, повинні здавати іспит 

рівня “А”.  

4. Саме вчитель має шукати підходи навіть до самих важких та непідконтрольних 

дітей.  

5. Хлопчик дивився на вчителя протягом п’яти хвилин, перш ніж відважився 

відповісти на запитання.  

6. Він відхилив нашу пропозицію, сказавши, що його присутність необхідна в іншому 

місті. 



7. Все, що вам потрібно, - це гарні рекомендації.  

8. Фортуна нам посміхнулася і ми знайшли те, що шукали. 

9. По суті, він поставив перед нами складне завдання. 

10. Подивіться, як гарно виглядає це дерево на фоні вечірнього неба. 

5. Прокоментуйте одне з наступних прислів’їв (40 б.): 

1. Experience keeps a dear school, but fools learn in no other.  

2. Haste makes waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКР № 4 

 І варіант 

 

1. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 

користуватися довірою; відправлятися на екскурсію в гори; від початку до 

кінця; падати з ніг від втомленості; різке зниження температури; втілювати 

у життя; понад 20 років; непарне число; мати заклопотаний вигляд; 

відчувати прихильність до когось 

 

2. Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику уроку (1,5 

б. х 10 з. = 15 б.): 

1. He was left alone in the unkempt study with books, papers and what not 

thrown about. 2. I have only a vague idea of the street I used to live in. 

3. It was a poor, ill-furnished small bedroom. 4. The man was 

wearing a much worn grey suit. 5. The boy did not feel at ease 

in such a splendid house. 6. It is equally wrong to trust all and none. 7. You seem 

tо be very sure of his ability. 8 .1 wonder if there anything that can make him a bit 

less sure of himself. 9. Everybody was made uncomfortable by the turn of the talk. 

10. Her things are always thrown about in a mess.  

 

3.  Перекладіть наступні речення англійською(2 б. х 10 з. = 20 б.): 

1. Я цілком згодна з вами, що він викликає впевненість, але не в цьому 

справа. 

2. Вона від самого початку відчувала себе у них як вдома.  

3. Я не зможу запам’ятати цю дату, якщо не запишу її. Я завжди плутаю дати 

й цифри. 

4. Ваш приятель прийде сьогодні? — Можливо, він зайде пізніше. 

5. Йдіть обережно, дорога тут дуже брудна. 

6. Як вам подобається це раптове похолодання? — Я не боюся холоду, тільки 

б не пішов дощ.  

7. “Він вже не перший раз примушує нас чекати”, — сказав  Джек, втрачаючи 

терпіння. 

8. Батьки не розділяють її мрії стати актрисою. 

9. На даний момент мене не цікавлять подробиці, ми візьмемося за цю справу 

пізніше. 

10. Він був вдячний їй за її співчутливі слова та щире бажання допомогти. 
 

 

4. Дайте стислий переказ прослуханого тексту (45б). 

 

 



МКР № 4                                                             

 IІ варіант 

 

1. Надайте англійські еквіваленти до запропонованих слів та 

словосполучень (1 б. х 10 з. = 10 б.): 

 

засіб існування; наполеглива людина; відмовитися від надійної роботи заради 

невідомості; ділитися думками; вирішувати самому; медичні прилади; вже не 

першої молодості; опускати очі; дати гарну пораду; погано знати самого себе 

 

 

2.   Перефразуйте наступні речення, використовуючи лексику уроку 

уроку (1,5 б. х 10 з. = 15 б.): 

1. English spelling is apalling, but in time 

it will be partially changed. 2. She held out her hand to take the letter. 3. Dobbin 

stretched out his hand and caught the vase before it fell to the 

floor. 4. Jane's salary was hardly sufficient to make both ends meet. 

5. I saw a cab approach and stop at the door of my house. 6. The plan seems good 

to me, let's think how best to carry it out. 7. It was a habit with Father to have the 

magazines bound as volumes. 8. Strange to say it was Johnny who settled 

everything. 9. She said she had nothing to do with it. 10. The mother's worry over 

her daughter's poor health kept her awake all night.  

 

3. Перекладіть наступні речення англійською (2 б. х 10 з. = 20 б.): 

1. Ви можете захворіти, якщо не змінете свій спосіб життя.  

2. Ед простягнув руку за письмом, але Клер все ще вагалася та не рішалася 

віддати йому його. 

3. Я не маю уявлення, як користуватися цим приладом, давайте прочитаємо 

інструкцію. 

4. Він погано пам’ятає, як він хворів та як медсестра доглядала його. 

5. Я би хотіла обміняти цю книгу на іншу, якщо можливо. 

6. Джейн майже не зустрічалася з ним, й тільки одного разу вони обмінялися 

декількома словами. 

7. У своєму зношеному костюмі Мартін відчував себе погано на вечірці. 

8. Вони тільки-но сіли за стіл, як пролунав гучний стук у двері. 

9. Я майже готова до від’їзду, залишилося тільки переробити одну сукню. 

10. Навіщо ви купили цю картину? - Вона сподобалася мені. Хіба вона 

погана?  

 

 

4. Дайте стислий переказ прослуханого текст у  (45б). 
          

 

 

 



Happiness 

 

Happiness is an emotion associated with feelings ranging from contentment and 

satisfaction to bliss and intense joy. A variety of philosophical, religious, psychological and 

biological approaches have been taken to defining happiness and identifying its sources. 

Philosophers and religious thinkers have often defined happiness in terms of living a 

good life, or flourishing, rather than simply as an emotion. In everyday speech today, however, 

terms such as well-being or quality of life are usually used signify the classical meaning and 

happiness is reserved for the felt experience or experiences that philosophers historically called 

pleasure.  

Happiness forms a central theme of Buddhist teachings, which focuses on obtaining 

freedom from suffering by following the Eightfold Path. In the Buddhist view, ultimate 

happiness is only achieved by overcoming craving in all forms. Aristotle saw happiness as "the 

virtuous activity of the soul in accordance with reason," or the practice of virtue. In Catholicism, 

the ultimate end of human existence consists in felicity, or "blessed happiness", described by the 

13
th

 century philosopher-theologian Thomas Aquinas as a Beatific Vision of God's essence in the 

next life. One psychological approach, positive psychology, describes happiness as consisting of 

positive emotions and positive activities. 

While direct measurement of happiness is difficult, tools such as The Oxford Happiness 

Inventory have been developed by researchers. Physiological correlates to happiness can be 

measured through a variety of techniques, and survey research can be based on self-reported 

happiness levels. Looking for the level of happiness as reported by people and comparing it to 

various elements in their lives reveals the following findings: about 50% of one's sadness 

depends on one's genes. This is shown by studying identical twins and learning that their 

happiness is 50% correlated even when growing up in different houses. Ten to fifteen percent is 

a result of various measurable variables, such as socioeconomic status, marital status, health, 

income, and others. According to the article, the remaining 40% results from actions that 

individuals deliberately engage in for the purpose of becoming happier. However, these actions 

may vary between persons. For example, extroverts may benefit from placing themselves in 

situations involving large amounts of human interaction.  

Michael Argyle developed The Oxford Happiness Inventory as a broad measure of psychological 

well-being. This measures happiness as an aggregate of self-esteem, sense of purpose, social 

interest and kindness, sense of humor and aesthetic appreciation. This has been criticized for 

lacking a theoretical model of happiness and because it is felt that certain aspects overlap. Some 

studies suggest that happiness can be measured effe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік питань на залік 

Прокоментуйте запропоновані прислів’я і висловлювання: 

1. Familiarity breeds contempt.  

2. Experience is the best knowledge.  

3. A thing of beauty is a joy for ever.  

4. A little learning is a dangerous thing. 

5. Books and friends should be few but good.  

6. He who pays the piper calls the tune.  

7. Don’t take your harp to the party.  

8.  When children stand quiet they have done some ill.  

9. He that cannot obey cannot command.  

10. Where is a will  there is a way. 

11. Lost time is never found again.  

12. Grasp all, lose all.  

13.  So many countries, so many customs.  

14. East or West, home is best.  

15. When in Rome, do as the Romans do.  

16. A good husband makes a good wife. 

17. Marry in haste and repent a leisure. 

18. Blood is thicker then water. 

19. Absence makes the heart grow fonder. 

20. Every gamily has a skeleton in the cupboard 

21. Men make houses, women make homes. 

22. It’s a sad house where the hen crows louder then the cock.   

 

 


