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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 

системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за 

модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної 

програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та 

самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в 

балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 

наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною 

шкалою та шкалою ECTS.  

1. Зміст навчальної дисципліни 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор.  
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Усього 

 

Практичні  

 

 

СРС 

 

Модуль № 1 «Сім’я. Зовнішність. Погода. Навчання в університеті. Будинок, квартира.  

Послуги. Їжа. Покупки» 

1 семестр 

1. Сім’я. Зовнішність. 42 6 36 

2. Погода. 30 4 26 

3. Навчання в університеті. 42 6 36 

 Усього за 1 семестр 114 16 98 

2 семестр 

4. Будинок, квартира.  62 6 56 

5. Послуги.  40 4 36 

6. Їжа. 40 4 36 

7. Покупки. 76 6 70 

 Усього за 2 семестр 218 20 198 

 Усього за модулем № 1 332 36 296 

Модуль № 2 «Вибір професії. Хвороби та ліки. Спорт» 

3 семестр 

8. Вибір професії. Освіта.  42 2 40 

9 Хвороби та ліки. Спорт. 70 2 68 

 Усього за 3 семестр 112 4 108 

 Усього за модулем № 2 112 4 108 

Модуль № 3 «Країни світу. Подорожі. Мистецтво театру» 

4 семестр 

10. Країни світу. Подорожі. Найвизначніші міста 

світу.  
44 8 36 

11. Мистецтво театру.  68 6 62 

 Усього за 4 семестр 112 14 98 

 Усього за модулем № 3 112 14 98 

Модуль № 4 «Світ навколо нас. Книги і письменники» 

5 семестр 

12. Світ навколо нас.  96 10 86 

13. Книги і письменники.  122 10 112 
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 Усього за 5 семестр 218 20 198 

 Усього за модулем № 4 218 20 198 

Модуль № 5 «Живопис. Кіно» 

6 семестр 

14. Живопис.  46 10 36 

15. Кіно.  72 10 62 

 Усього за 6 семестр 118 20 98 

 Усього за модулем № 5 118 20 98 

Модуль № 6 «Вища освіта у США та Великій Британії. Закон і порядок» 

7 семестр 

16. Вища освіта у США та Великій Британії. 96 10 86 

17. Закон і порядок. Судова система. 122 10 112 

 Усього за 7 семестр 218 20 198 

 Усього за модулем № 6 218 20 198 

Модуль № 7 «Література і музика. Засоби масової інформації» 

8 семестр 

18. Література і музика. 44 8 36 

19. Засоби масової інформації. Преса. Радіо. 

Телебачення. Інтернет. 
72 10 62 

 Усього за 8 семестр 116 18 98 

 Усього за модулем № 7 116 18 98 

Модуль № 8 «Виховання дітей. Шлюб у сучасному свііті. Звичаї та традиції» 

9 семестр 

20. Виховання дітей. Шлюб у сучасному світі. 94 8 86 

21. Звичаї та традиції. 120 8 112 

 Усього за 9 семестр 214 16 198 

 Усього за модулем № 8 214 16 198 

              Усього за модулі № 1-8 1440 148 1292 

 

 

 

 

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 

№ 

пор.  
Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Список  

рекомендованих 

джерел  

Практичні  

 

 

СРС 

 

Модуль № 1 «Сім’я. Зовнішність. Погода. Навчання в університеті. Будинок, квартира.  

Послуги. Їжа. Покупки» 

1 семестр 

1 Розмовна тема: Розповідь про себе. Моя 

сім’я. Роль сім’ї у суспільстві. 

Іменник. Граматичні категорії іменника. 

Артикль. Займенник. Граматичні 

категорії займенника. Класифікація 

займенників.  

2 12 4, с. 8-17, 42 

11, с. 22-27 

9, c. 326 
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2 Розмовна тема: Весілля, шлюб. 

Числівник. Міри ваги, довжини. Дати. 

Прикметник. Ступені порівняння 

прикметників. Прислівник. 

2 12 

6, с. 371-379 

4, c. 82-88, 89-92 

9, c. 337 

3 Розмовна тема: Зовнішність. Риси 

характеру. 

Фонетична транскрипція. Вимова 

голосних та приголосних звуків. Типи 

складів. Правила читання голосних у 

різних типах складів. Читання 

буквосполучень. Мелодика, ритм, темп, 

паузація. 

2 12 

6, с. 13-20, 108-

130 

7, c. 7-45  

11, с. 8-11 

9, c. 328-329, 

232-233 

4 Розмовна тема: Прогноз погоди. Пори 

року. 

Комунікативні типи речень. Типи 

питань.  

2 13 

11, c. 78-90 

4, c. 234, 249 

5 Розмовна тема: Клімат України. Клімат 

США, Великобританії.  

Загальні, альтернативні, декларативні, 

розділові, спеціальні, риторичні, короткі 

питання, питання до підмета та відповіді 

на них. 

2 13 

6, c. 227-235 

4, c. 250-258 

 

6 Розмовна тема: Національний авіаційний 

університет.  

Речення, типи речень, члени речення.  

2 12 

11, c. 261-270 

6, c. 183-186 

4, c. 235-237 

7 Розмовна тема: Я –першокурсник. 

Навчання в університеті.  

Порядок слів у реченні. 

2 12 

11, c. 272-277 

6, c. 166-171 

4, c. 242-243 

8 Розмовна тема: Студентське життя. 

Прямий та зворотній порядок слів. 

Інверсія. 

2 12 

11, c. 278-282 

4, c. 244-246 

9, c. 388, 392 

 Усього за 1 семестр 16 98  

2 семестр 

9 Розмовна тема: Будинок, квартира.  

Структура “There is (are)…”. Безособові 

речення. 

2 18 

6, c. 355-366 

9, c. 343-346 

4, c. 237-242 

10 Розмовна тема: Мій дім. Меблі, 

аксесуари, електричні та побутові 

прилади. 

Вживання дієслів у теперішніх часах 

активного стану.  

2 18 

11, c. 34-41 

4, c. 123-154 

9, c. 347-349 

11 Розмовна тема: Будинок моєї мрії. 

Інтер’єр.  

Вживання дієслів у теперішніх часах 

активного стану. 

2 20 

11, c. 42-49 

4, c. 155-162 

9, c. 352-353 
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12 Розмовна тема: Послуги.  

Вживання дієслів у минулих часах 

активного стану. 

2 18 

11, c. 203-220 

4, c. 163-179 

13 Розмовна тема: Послуги.  

Вживання дієслів у минулих часах 

активного стану. 

2 18 

4, c. 180-194 

14 Розмовна тема: Їжа. Приготування їжі. 

Мої улюблені страви.  

Вживання дієслів у майбутніх часах 

активного стану. 

2 18 

11, c. 95-104 

4, c. 195-197, 

203-213 

15 Розмовна тема: У кафе (ресторані). 

Національні кухні. 

Способи передачі майбутньої дії. 

2 18 

11, c. 105-119 

9, c. 370-371 

4, c. 197-198 

16 Розмовна тема: Покупки. 

Система часів англійської мови в 

пасивному стані. Переклад пасивних 

конструкцій.   

2 18 

11, c. 120-135 

4, c. 214-233 

17 Розмовна тема: Види магазинів та 

товарів. 

Узгодження часів. Пряма та непряма 

мова. 

2 18 

11, c. 136-142 

4, c. 282-292 

18 Аудиторна контрольна робота 2 16  

 Контрольна робота  8  

 Диференційований залік  10  

 Усього за 2 семестр 20 198  

 Усього за модулем № 1 36 296  

Модуль № 2 «Вибір професії. Хвороби та ліки. Спорт» 

3 семестр 

1 Розмовна тема: Вибір професії. Освіта. 

Професія перекладача. 

Умовний спосіб дієслова. 

2 40 

7, c. 16-52 

4, c. 274-281 

 

2 Розмовна тема: Хвороби та ліки. Спорт.  

Аудиторна контрольна робота 
2 50 

7, c. 78-107 

11, c. 244-260 

 Контрольна робота  8  

 Екзамен  10  

 Усього за 3 семестр 4 108  

 Усього за модулем № 2 4 108  

Модуль № 3 «Країни світу. Подорожі. Мистецтво театру» 

4 семестр 

1 Розмовна тема: Країни світу. Україна. 

Велика Британія. 

Умовний спосіб дієслова. 

2 9 

11, c. 221-243 

7, c. 179-190 

13, c. 135-145 

2 Розмовна тема: Подорожі. Місто або 

країна, які мене найбільше вразили. 

Умовний спосіб дієслова. 

2 9 

7, c. 222-234 

13, c. 146-152 

3 Розмовна тема: Місто. Моє рідне місто. 

Модальні дієслова. 
2 9 

11, c. 302-320 

13, c.117-123 
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4 Розмовна тема: Найвизначніші міста 

світу. Лондон. 

Модальні дієслова. 

2 9 

13, c. 124-130 

7, c. 191-198 

5 Розмовна тема: Театр.  

Модальні дієслова. 
2 

 

14   

13, c. 131-134 

7, c. 272-288 

6 Розмовна тема: Відвідування театру. Моя 

улюблена вистава. 

Модальні дієслова. 

2 

 

14 

7, c. 289-304 

7 Аудиторна контрольна робота 2 16  

 Контрольна робота  8  

 Диференційований залік  10  

 Усього за 4 семестр 14 98  

 Усього за модулем № 3 14 98  

Модуль № 4 «Світ навколо нас. Книги і письменники» 

5 семестр 

1 Розмовна тема: Світ навколо нас. 

Навколишнє середовище. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 18 

2, с. 20-44 

1, с. 85-99, 286-

295  

2 Розмовна тема: Екологічні проблеми 

сучасності. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 18 

2, с. 20-44 

1, с. 85-99, 286-

295 

3 Розмовна тема: Чорнобильська трагедія. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 2 18 

2, с. 56-58 

1, с. 85-99, 286-

295 

4 Розмовна тема: Екологічні проблеми 

мого міста. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 18 

1, с. 85-99, 286-

295 

5 Розмовна тема: Міжнародні екологічні 

організації. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 14 

1, с. 85-99, 286-

295 

6 Розмовна тема: Книги і письменники.  

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 2 20 

2, с. 105-117 

1, с. 85-99, 286-

295 

7 Розмовна тема: Видатні англійські та 

американські письменники та поети. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 20 

2, с. 117-135 

1, с. 85-99, 286-

295 

8 Розмовна тема: Видатні українські 

письменники та поети. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 20 

2, с. 117-135 

1, с. 85-99, 286-

295 

9 Розмовна тема: Моя улюблена книга. 

Мій улюблений літературний герой. 

Інфінітив та інфінітивні конструкції. 

2 20 

2, с. 117-135 

1, с. 85-99, 286-

295 

10 Аудиторна контрольна робота 2 14  

 Контрольна робота  8  

 Екзамен  10  

 Усього за 5 семестр 20 198  

 Усього за модулем № 4 20 198  
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Модуль № 5 «Живопис. Кіно» 

6 семестр 

1 Розмовна тема: Живопис. Історія 

живопису. 

Герундій. 

2 7 

2, с. 288-308 

1, с. 113-122 

2 Розмовна тема: Видатні художники 

світу. 

Герундіальні конструкції. 

2 7 

2, с. 308-316 

1, с. 302-310 

3 Розмовна тема:  Українське образотворче 

мистецтво. 

Дієприкметник. 

2 7 

2, с. 308-316 

1, с. 100-112 

4 Розмовна тема: У картинній галереї. 

Предикативні конструкції з 

дієприкметником. 

2 7 

2, с. 318-126 

1, с. 295-301 

5 Розмовна тема: Опис картини. 

Абсолютні предикативні конструкції. 
2 8 

2, с. 318-126 

 

6 Розмовна тема: Кіно. Історія 

киномистецтва. 

Неособові форми дієслова (повтор). 

2 8 

2, с. 372-386 

7 Розмовна тема: Індустрія кіно сьогодні. 

Неособові форми дієслова (повтор). 
2 8 

2, с. 386-398 

8 Розмовна тема: Видатні актори. 

Синтаксис складного речення. 
2 8 

2, с. 427-428 

1, с. 206-220 

9 Розмовна тема: Мій улюблений фільм / 

кіногерой / актор. 

Синтаксис складного речення. 

2 8 

2, с. 437 

1, с. 206-220 

10 Аудиторна контрольна робота 2 12  

 Контрольна робота  8  

 Диференційований залік  10  

 Усього за 6 семестр 20 98  

 Усього за модулем № 5 20 98  

Модуль № 6 «Вища освіта у США та Великій Британії. Закон і порядок» 

7 семестр 

1 Розмовна тема: Вища освіта у США.  

Вживання артиклю в англійській мові 

(повтор). 

2 18 

8, с. 30-33 

2 Розмовна тема: Американські 

університети. 

Вживання видо-часових форм 

англійського дієслова (повтор) 

2 18 

8, с. 284-291 

3, 39-41 

3 Розмовна тема: Вища освіта у Великій 

Британії. 

Вживання видо-часових форм 

англійського дієслова (повтор) 

2 18 

3, с.10-41 

4 Розмовна тема: Студентське життя. 

Вживання видо-часових форм 

англійського дієслова (повтор) 

2 18 

3, с.10-41 
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5 Розмовна тема: Студентські організації. 

Вживання видо-часових форм 

англійського дієслова (повтор) 

2 14 

3, с.10-41 

6 Розмовна тема: Законність та 

правопорядок у суспільстві.  

Вживання умовного способу дієслова 

(повтор) 

2 20 

3, с. 207-224, 

238-241 

7 Розмовна тема: Судова система США. 

Вживання умовного способу дієслова 

(повтор) 

2 20 

3, с. 225-227, 

238-241 

8 Розмовна тема: Судова система Великої 

Британії. 

Вживання модальних дієслів (повтор) 

2 20 

3, с. 225, 227-238 

1, с. 272-286 

9 Розмовна тема: Судова система України. 

Вживання модальних дієслів (повтор) 
2 20 

1, с. 272-286 

10 Аудиторна контрольна робота 2 14  

 Контрольна робота  8  

 Екзамен  10  

 Усього за 7 семестр 20 198  

 Усього за модулем № 6 20 198  

Модуль № 7 «Література і музика. Засоби масової інформації» 

8 семестр 

1 Розмовна тема: Літературні жанри. 

Вживання модальних дієслів (повтор). 
2 9 

8, с. 105-117 

1, с. 272-286 

2 Розмовна тема: Історія книги. Види книг. 

Вживання модальних дієслів (повтор). 
2 9 

8, с. 105-117 

1, с. 272-286 

3 Розмовна тема: Музика. Музичні жанри. 

Музика та цивілізація. 

Вживання модальних дієслів (повтор). 

2 9 

8, с. 137-142 

1, с. 272-286 

4 Розмовна тема: Музичні інструменти. 

Видатні виконавці.  

Вживання модальних дієслів (повтор). 

2 9 

8, с. 137-142 

1, с. 272-286 

5 Розмовна тема: Засоби масової 

інформації.  

Вживання неособових форм дієслова 

(повтор) 

2 8 

3, с. 321-334, 

347-351 

6 Розмовна тема: Телебачення в нашому 

житті. 

Вживання неособових форм дієслова 

(повтор) 

2 8 

3, с. 334-342, 

347-351 

7 Розмовна тема: Друковані ЗМІ, їхні види 

та функції. 

Вживання неособових форм дієслова 

(повтор) 

2 8 

3, с. 345-347, 

347-351 
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8 Розмовна тема: Інтернет, його вплив на 

життя людини. 

Вживання неособових форм дієслова 

(повтор) 

2 8 

8, с. 213-214 

9 Аудиторна контрольна робота 2 12  

 Контрольна робота  8  

 Диференційований залік  10  

 Усього за 8 семестр 18 98  

 Усього за модулем № 7 18 98  

Модуль № 8 «Виховання дітей. Шлюб у сучасному свііті. Звичаї та традиції» 

9 семестр 

1 Розмовна тема: Виховання дітей.  

Огляд новин. 
2 22 

8, с.177-181 

2 Розмовна тема: «Важкі» діти. 

Огляд новин. 
2 22 

8, с.177-181 

3 Розмовна тема: Шлюб у сучасному світі. 

Огляд новин. 
2 22 

8, с. 273-276 

4 Розмовна тема: Проблеми подружнього 

життя. 

Огляд новин. 

2 20 

8, с. 273-276 

5 Розмовна тема: Звичаї та традиції.  

Огляд новин. 
2 24 

8, с. 240-244 

6 Розмовна тема: Історичні свята Великої 

Британії та США. 

Огляд новин. 

2 24 

8, с. 250-251 

7 Розмовна тема: Фольклор у сучасному 

світі. 

Огляд новин. 

2 24 

8, с. 241-244 

8 Аудиторна контрольна робота 2 22  

 Контрольна робота  8  

 Диференційований залік  10  

 Усього за 9 семестр 16 198  

 Усього за модулем № 8 16 198  

              Усього за навчальною дисципліною 148 1292  

 

 

2. Завдання на контрольні роботи. 

 

2.1. Завдання на контрольну роботу №1 

 

У 2 семестрі студентом має бути виконана контрольна робота № 1, у ході виконання 

якої студент повинен опрацювати основну та додаткову літературу з модуля № 1. Студент 

самостійно обирає варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати 

сумі двох останніх цифр номера залікової книжки студента. Зразок контрольної роботи в 

скороченому вигляді наведений нижче: 
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1. Write the plural form of these nouns: 

match __________    knife ______________ 

factory ______________   bush _______________ 

 

2. Complete the sentences using the noun in brackets in the singular or the plural form, or 

a/an where necessary. 

1. We are having examinations in three ________ . (month) 

2. He works as ______ secretary for MBI. 

 

3. Choose the correct answer. 

1. I think she is much … than her sister. 

 (busy, more busy, busier) 

2. She is ….. a wonderful person! You can always rely on her. 

 (so, such, as)  

 

4. Fill in the gaps with some, any, no or one of their compounds. 

1. You can find me at _____ time between ten and twelve.  

2. I don’t remember ____  he said. 

 

5. Write in English (in words): 

(In) 2009    16 лютого 

89%     7,082 

 

6. Connect the nouns using –‘s, -‘, or …of… . 

toy / the child  e.g. The child’s toy 

1. hat / somebody 

2. the Queen / France 

 

7. A. The following adjectives describe character. Read the text and fill in the correct 

adjective. 

1. I really like people who are ______________ because they always believe that things will work 

out in spite of difficult challenges.  

a) dependent  b) humble  c) optimistic 

 B. Using the adjectives describing a person’s character write three things to describe 

(Use complete sentences to explain your ideas): 

a) the ideal boss 

b) the ideal roommate 

 

8. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

1. I can’t leave the country until the police (return) my passport. 

2. Where have you been? I _____ (expect) you an hour ago. 

 

9. Translate into English. 

1. Ви бачили мого дідуся? Він тільки виглядає старим та слабким. Звичайно, він вже на 

пенсії. Але він сильний та енергійний.  

2. Він ходить до басейну та грає в теніс кожного тижня з людьми, молодшими за нього. 

Нажаль, він зараз вдівець. Наша бабуся померла рік тому. Ми його єдині родичі. 
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2.2. Завдання на контрольну роботу №2 

 

У 3 семестрі студентом має бути виконана контрольна робота № 2, у ході виконання 

якої студент повинен опрацювати основну та додаткову літературу з модуля № 2. Студент 

самостійно обирає варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати 

сумі двох останніх цифр номера залікової книжки студента. Зразок контрольної роботи в 

скороченому вигляді наведений нижче: 

 

1 Explain the following word combinations in English.   

To write out a prescription; 

To catch a cold; 

 

2 Match the treatments in the box with  the health problems. Multiple matching is possible. Make up 

five sentences with the formed word combinations.  

insomnia, pulled muscle, indigestion, eczema, appendicitis 

acupuncture, medically approved diet, physiotherapy, regular 

exercise, homeopathy, antibiotics, hypnosis, vitamins, tablets, 

surgery, creams, sling/cast, bed rest.   

 

3 Complete each sentence with two to five words including the word in bold. 

1. I don’t think it’s a good idea to buy that jacket. 

were         ……………………………………. 

2. I want to have a party, but my flat isn’t big enough. 

wish         ……………………………………. 

 

4 Translate the sentences into English paying attention to the use of the Subjunctive. 

1. Шкода, що вона мені не сестра, я б її дуже любила. 2. Джон так обурився, неначе 

були витрачені його власні гроші. 3. Не дивись на мене так, неначе ніколи раніше мене не 

бачив.  

 

5 Translate the sentences. 

A) 1. My medical knowledge leaves much to be desired. 2. He seemed perfectly calm, only a 

slight trembling of his voice and hands showed he was excited.  

B) 1. Лікар намацав пульс, прослухав серце і легені і поміряв температуру. 2. Я вся 

тремчу. Напевне, я застудилася. 3. Якби ти не слухала порад лікаря, ти б не одужала 

так швидко. 

 

6 Match each idiom with the appropriate definition. 

1. to play havoc with one’s health              a) smb./smth. that is disliked, is annoying or tiresome 

2. a clean bill of health                                b) to feel ill, faint or sick 

3. a pain in the neck                                     c) to be out of bed again after an illness 

4. to have a nasty turn                                  d) to ruin one’s health 

5. to be up and about                                    e) confirmation that someone is healthy. 

 

7 Explain the difference between the following words. Make up sentences. 

сure and  treat 
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8. Translate the following words into English: 

а) Співбесіда, б) посада, в) роботодавець, г) найняти на роботу, д) підвищити зарплатню,  

 

9. Choose the correct word: 

1. Her son still hasn’t been able to find a _______ . 

a) profession     b) job        c) company 

2. Her mother tried to call her at home and then at _______ . 

a) work  b) business  c) job 

10 Write down a composition on the following topic: “Pros and cons of alternative medicine” (200 

- 250 words).  

 

2.3. Завдання на контрольну роботу № 3 

 

У 4 семестрі студентом має бути виконана контрольна робота № 3, у ході виконання 

якої студент повинен опрацювати основну та додаткову літературу з модуля № 3. Студент 

самостійно обирає варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати 

сумі двох останніх цифр номера залікової книжки студента. Зразок контрольної роботи в 

скороченому вигляді наведений нижче: 

 

1 Choose the correct word to fill in the blanks. 

Travelling abroad is getting easier and easier for young people nowadays. If you take the 

time to talk to travel  1) … and shop around, some really good 2) … can be found.  

Eurorail and Interail are two travel cards which 3) … allow people aged 20 or under, 

unlimited 4) … in Europe, mainly by train. It’s quite a good idea to plan your 5) … before you set 

off. Most young travellers stay on campsites or in youth 6) …, as they are quite cheap. 

 

 

 

2. Choose the right answer and translate the sentences: 

  

1. The actors were very pleased that there was such a large …… for the first night of a new play.  

   a) assembly        b) audience       c) congregation       d) meeting 

2. Julia had two curtain …… after her long tirade. 

   a) calls                b) requests     c) demands         d) shouts 

3. Avice Crichton felt nervous on the stage because she had never performed in …… before. 

   a) audience          b) fan      c) company         d) public 

 

3 Complete the sentences using the words in bold. 

 

1 We must have an alarm system installed. 

  got           We ………………… an alarm system installed. 

1 officers agents guides representatives 

2 sales amount purchases deals 

3 allow let make free 

4 distance wander travel tour 

5 way route map path 

6 hotels villas hostels apartments 
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2 It wasn’t necessary for Sue to make a statement. 

  need        Sue ………………………. a statement. 

3 It’s forbidden to enter this area. 

  not           You ……………………… this area. 

 

4. Fill in the gaps with must, mustn’t or needn’t/don’t have to. 

    

1 A: You …must… study hard to pass the exams. 

   B: I know. I study every evening. 

2 A: You …………. Be late for your job interview. 

   B: I know. I’ll leave early so as to get there on time. 

3 A: Shall I collect the children from the party? 

   B: No, you ………… collect them. Mrs Shaw is giving them a lift        home. 

 

5. Translate into English using the modal verb can: 

Не може бути, щоб він збрехав. Це на нього не схоже. 2. Невже це правда, що він став 

відомим актором? 3. Не може бути, щоб вони були братом і сестрою. Вони зовсім не схожі 

один на одного. 4. Цікаво, що б ви запропонували за цих обставин?  

 

 

2.4. Завдання на контрольну роботу №4 

 

У 5 семестрі студенти  виконують контрольну роботу, у ході якої має бути опрацювана 

основна та додаткова література з модуля № 4. Студент самостійно обирає варіант 

контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх цифр 

номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи наведений нижче: 

 

1 Give the words corresponding to the following definitions: 

1. the quantity of a motion of a moving body 

2. apply yourself to the care and service of 

3. the action of desiring and striving for something, ambition, an earnest desire 

4. constructed areas 

5. loss of something enjoyed or desired 

6. the region surrounding a place 

7. a result of developing, evolution, growth, maturation 

8. explore, examine  

9. coming to the end of the process, occurring last 

10. obstruct or encumber by stickiness 

11. freeing from obligation, accusation or blame, release from a position, dismissal from 

employment 

12. useless expenditure or consumption, extravagant or ineffectual use 

13. to employ someone to join a group, company or team 

14. a person who works at home 

15. a small sweet or medical tablet for dissolving in the mouth 

16. a very important cutting-edge for people in the Stone Age 

17. a large, speckled, pale brown, diamond-shaped flatfish 

18. a gorge or ravine cut through chalk by running water 
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19. a planned stopping place on any journey 

20. to move in an ungainly manner, to heave up and down or jump clumsily in the manner of a 

rabbit  

2.   Translate the word combinations into Ukrainian and use them in sentences of your own: 

1.  cardinal points 2. tending animals   3. to discharge into atmosphere  4.  social aspiration  

5. flint arrowhead  6. port of call 7. sedimentary rock 8. waste disposal unit  9. endangered 

species 10. ribbon development 

3.  Translate the word combinations into English and use them in sentences of your own: 

 1. військовий скарбник  2. вступити на службу 3. скористатися службовим 

становищем  4. незвичайні будиночки  5. максимальна швидкість  6. спустошена земля  

7. небесний дар 8. макулатура  9. постріл рушниці  10. детально розібратися 

4. Replace the italicized clauses by gerundial phrases or complexes, use prepositions where 

necessary: 

1. She did not go to the party after all because the baby‘d caught the measles.  

2. He said there was no danger that anybody should see us there.  

3. She gave me the letter when I came home in the evening. 

4. That you are against John's proposal does not mean that I must decline it. 

5.  I am thankful that I have been given a chance to hear this outstanding singer. 

5. Use the appropriate forms of the gerund: 

1. He is not exactly grateful for (to put) in his place. 

2. She suspects me of (to read) her diary. 

3. He was very glad of (to help) in his difficulty. 

4. They were accused of (to sell) information to our competitors. 

5. I was angry at (to interrupt) every other moment.   

6.  I don’t want to (talk) to him. 

7.  He must (read) something funny; he is smiling all the time. 

8.  No words can (describe) the beauty of this place: it must (see). 

9. The next morning George seemed to (forget) all about our conversation.  

10.  I am glad to (tell) this news by you, not by someone else.                                                                                                                                                                                                                               

6.  Translate into English using a gerund: 

1. Ми наполягали, щоб радіоактивні відходи негайно вивантажили з судна. 

2. З іншої точки зору, обидві делегації були зацікавлені в тому, щоб угода про охорону  

зникаючих видів тварин була підписана. 

3. Воду не рекомендується використовувати для водопостачання  до того, як її 

перевірять. 

4. Не дивлячись на те що тут був культурний центр, в місті немає ніяких залишків 

старих будівель. 

5. Лектор почав з того, що пояснив нам, що таке розмаїття природи. 

 

7. Compose 20 Ukrainian sentences using active vocabulary and active grammar structures.  

 

8.   Appropriately using the topical vocabulary, write a 200 word essay comparing rural and 

urban lifestyles. 
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2.5. Завдання на контрольну роботу №5 

 

У 6 семестрі студенти  виконують контрольну роботу # 5, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 5. Студент самостійно обирає 

варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх 

цифр номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи наведений нижче: 

 

1. Give the words corresponding to the following definitions: 

1. an image, likeness, or reproduction of a thing 

2. get something that previously belonged to one of your competitors 

3. any substance used for coloring or painting 

4. performed on or composed for an instrument or instruments 

5. a pervading or enveloping substance; the substance in which an organism lives or is cultured 

6. the act of representing or figuring by means of lines, esp. in monochrome 

7. an artistic production executed for practice or as a preparation for future work 

8. a person who uses money or influence to advance or defend the interests of a person, cause, 

institution, art, etc. 

9. hot bright burning gas that you see when smth is on fire 

10. to hang down loosely or unevenly 

11. to move slowly, dragging the body, usually close to the ground 

12. to extinguish by blowing 

13. a thing of great power or size, especially as a bestselling book or successful film 

14. once the most common way of buying a song 

15. the literal action of pouring out 

16. small ornamental turret, usually culminating in a pyramid or cone, crowning as a buttress, 

roof, etc. 

17. unable to be recalled or recovered 

18. a heavy metal ball on a wire with a handle thrown at athletics field events 

19. uneasy, restless or impatient 

20. to give out a continuous flow of light 

2.   Translate the word combinations into Ukrainian and use them in English sentences of your 

own: 

1. the faculty of fine arts 

2. durable pigment 

3. magnetic media 

4. prize drawing 

5. drawing-block 

6. drawing-pin 

7. advanced studies 

8. tie-in 

9. an audition 

10. an audition 

3.  Translate the word combinations into English and use them in English sentences of your own: 

1. слідувати по п’ятах 

2. у глибоких роздумах 

3. завоювати ринок 

4. зберігати лад 
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5. проводити дослідження 

6. неочищена нафта 

7. предметно-образотворче мистецтво 

8. декорації 

9. панорамна зйомка 

10. роль другого плану 

 

4. Replace the italicized clauses by the appropriate forms of the participle: 

1. When I entered the room I at once felt some change in the atmosphere.  

2. When we were playing chess that evening we were watching each other.  

3. When they had finally opened the safe after many unsuccessful attempts they found that most of the 

papers had gone.  

4. When I reached out in the utter darkness I felt a stone wall where the entrance was supposed to be.  

5. When she opened the parcel she saw a large box of her favourite chocolate creams. 

  

5. Use the appropriate forms of the participle I or participle II: 

  1. … (give) assurancees that there would be no problems, he at once felt relieved. 

  2. The experiment  … (carry out) by this research group is essential both for theory and  

  practice. 

  3. He smiled to himself … (think) of the impression he had made on everybody. 

  4. … (ask) what he was doing there, he mumbled something incoherent. 

  5. Not … (live) in the town for a long time, he was now getting to know it anew. 

   

6.  Translate into English using  participles I and II: 

1. Оскільки бюджет фільму був завеликий, режисер вирішив використати 

ком’ютерну графіку замість того, щоб запрошувати акторів. 

2. Вважають, що кліп вийшов вдалим, хоча фінальну сцену було знято тільки з 

п’ятого дубля. 

3. Виглянувши у вікно, я побачив, що він стрімко рухається в напрямку кіностудії. 

4. Після того, як був знятий останній дубль, режисер оголосив перерву. 

 

7. Compose 20 Ukrainian sentences using active vocabulary  from  the topics “The Fine Arts”  

and “The Film Industry” using  active grammar (non-finite forms of the verb). 

 

8.   Appropriately using the topical vocabulary, write a 200 word essay on the topic “The latest 

changes on television”. Mind your punctuation marks. 

 

2.6. Завдання на контрольну роботу № 6 

У 7 семестрі студенти  виконують контрольну роботу № 6, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 6. Студент самостійно обирає 

варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх 

цифр номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи у скороченому вигляді наведений 

нижче: 

 

1 Complete the sentences using the correct alternatives. 

1.Chris remembers his __________ year at the university as if it were yesterday. 

a) freshman     b) fresh     c) freshening     d) fresh-run 
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2. He wrote his doctoral __________ on contemporary French literature. 

a) theses     b) thesis     c) hypothesis     d) thesaurus 

3. Female students under twenty-one were required to live in __________ or approved residences. 

a) dormition     b) offices     c) apartment houses     d) dormitories 

4. The judge sentenced Jennings to three years' __________. 

a) probing     b) probate     c) probationer     d) probation 

5. The judge asked __________ for the defence to explain. 

a) counsel     b) council     c) chancellor     d) charter 

6. Brady __________ a series of brutal murders. 

a) committeed     b) committed     c) counted     d) commitment 

 

2 Translate these sentences from English into Ukrainian. 

a) Graduate schools in America award master’s and doctor’s degrees in both the arts and sciences. 

b) The courses for most graduate degrees can be completed in two or four years. 

c) Typically, an undergraduate student has to earn a certain number of credits in order to receive a 

degree.  

d) The courts are the overseers of law. 

e) In the United States each state is served by the separate court systems, state and federal. 

f) Trial courts bear the main burden in the administration of justice. 

 

 

2.7. Завдання на контрольну роботу №7 

У 8 семестрі студенти  виконують контрольну роботу № 7, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 7. Студент самостійно обирає 

варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх 

цифр номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи у скороченому вигляді наведений 

нижче: 

 

1. Complete the sentences using the correct alternatives. 

1. I couldn't find your number in the telephone __________. 

a)directory     b)guidebook     c)reference     d)encyclopedia 

2. My first teacher was a failed bass-baritone who had me singing big dramatic __________ . 

a)areas     b)recitals     c)monologues     d)arias 

3. He wrote his doctoral __________ on contemporary French literature. 

a)theses     b) thesis     c)hypothesis     d)thesaurus 

4. A ___ was created by the pupils to use with the subject keys as an aid to searching the catalogue. 

a)thesis     b)thesaurus     c)guidebook     d)gazetteer 

5. Composers have written a considerable amount of music for brass __________ consisting of two 

trumpets, horn, trombone, and tuba. 

a)quartet     b)quintet     c)trios     d)quinta 

 

2.Translate these sentences from English into Ukrainian. 

a) Books are indispensable to any civilization. 

b) Even a casual reading of the text gives you an idea of the theme. 

c) His first novel won a prize for modern fiction. 

d) Music is an art of combining vocal or instrumental sounds for beauty of form or emotional 

expression. 
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e) Modern music is heard in a great variety of styles, many of them contemporary, others having 

their roots in past eras. 

f The basic elements of rock music are one or several vocalists, an assortment of heavily amplified 

electric guitars and drums. 

 

2.8. Завдання на контрольну роботу № 8 

 

У 9 семестрі студенти  виконують контрольну роботу № 8, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 8. Студент самостійно обирає 

варіант контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх 

цифр номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи у скороченому вигляді наведений 

нижче: 

1.Complete the sentences using the correct alternatives. 

1. Children today seem less willing to seek out challenges and __________ in the face of adversity. 

a)persevere     b)preserve     c)perceive     d)receive 

2. An official holiday when banks and most businesses are closed is called a __________ in 

Britain. 

a)public holiday     b)bank holiday     c)national holiday     d)day off 

3. A traditional Scottish pattern of coloured squares and crossed lines is called __________ . 

a)Eisteddfod     b)Morris     c)tartan     d)bagpipes 

4. Has Sam really broken __________   with Lucy? 

a)down     b)over     c)in     d)up 

5 When Lynne met Derek, it was love at first __________  .  

a)breath     b)glance     c)sight     d)minute 

6. She cried her heart out, all because of an __________ trouble-making, black-hearted child who 

was ripping her apart.  

a)ruly     b)ruleless     c)lawless     d)unruly 

 

2.Translate these sentences from English into Ukrainian. 

a) Sociologists regard the raising of children as the primary function of the family. 

b) People have to readjust their roles as they become not only husband and wife to each other but 

also parents to their child. 

c) The birth of a child influences relationships between the new parents and their own parents who 

take on their new roles as grandparents. 

d After a disastrous first marriage to a young soldier, Kylie didn't feel like rushing into another 

relationship. 

e) Many people still disapprove of sex before marriage. 

f) The marriage took place without the bride's parents' consent. 

g) On Christmas Eve, presents are supposedly delivered in stockings and under the Christmas tree 

by Father Christmas. 

h) Easter is termed a movable Christian holy day because it is not fixed in relation to the civil 

calendar. 

j In the United States, many adults traditionally mail Christmas cards to their friends and relatives 

in December. 
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3. Перелік питань для підготовки до екзамену та диференційованого заліку  

3.1. Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку  

Під час складання диференційованого заліку студент має дати розширені письмові 

відповіді на такі питання: 

 

Семестр 2 

 

1. You friend wants to get married. You think he/she is too young. Tell him/her what you think 

he/she ought to do. 

2. Your friend is getting married soon. You have heard a lot of bad things about his/her 

partner. Tell your friend about it. Try to be polite and not to offend him. 

3. You saw your girlfriend/boyfriend with another man/woman. You are very jealous. Tell 

her/him about this. 

4. Your boyfriend wants to have a big wedding, but you want to have a very small one. 

Persuade him not to do it. 

5. You want to have a lot of children but your husband/wife doesn’t want to have any. Try to 

persuade him. 

6. Your parents do not like the person you are going out with. Tell your parents what a good 

person your friend is. 

7. Tell your friend that you are in love with his/her girlfriend/boyfriend. 

8. What are advantages and disadvantages of arranged marriages? 

9. Do you think people should live together before getting married? 

10.  What is the difference between contemporary marriages and those of our ancestors? 

11. You are divorced after one marriage and you think you are not considering marriage again. 

12.  You have a steady girlfriend/boyfriend an the moment, but no plans to marry yet. 

13. You came to a university in a foreign country and a tutor asked you to tell his students about 

the way the classes of English are conducted in your country. 

14. If you were the Minister of Education of this country what changes would you propose for 

NAU and the Faculty of Linguistics? 

15. Dependence of the person’s psychological state on the weather. 

16. Do you think different cultures have different personalities because of climate?  

17. It is useful to know the weather forecast when you leave the house, isn’t it? Give your 

reasons. 

18. Tell about the way to choose a present for the best friend. 

19. What is man’s attitude to their wives’ clothes?. 

20. Draw a parallel between the weather in some regions of Ukraine and Great Britain. 

21. The weather can influence our mood. Give your reason. 

22. Prove that the weather is one of the most popular topics in the world. 

23. Tell your pen-friend about the Institute of the Humanities and the Faculty of Linguistics. 

24. What can you tell about prominent people of the National aviation university? 

25. What are the advantages and disadvantages of living at the hall of residence?  

26. You are going to the canteen to have your usual meal. But it appeared to be that your 

favourite canteen had been turned into an exotic restaurant with low prices during the 

advertising campaign. What would you order? (In the canteen) 

27. Peculiarities of Ukrainian cuisine. 

28. If you had an opportunity to buy or rent a house or flat what factors would be most 

important for you? 
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29. What is the role of services in your everyday life? 

30. How do the British (American) homes differ from those in your country? How does the type 

of home affect lifestyle? 

 

  

Семестр 4 

1. Pick up an itinerary around London for people keen on history and art. Guide an excursion. 

Dwell on the most interesting sights in New-York. 

2. Speak about all possible ways of getting about Kyiv (for different purposes: business, 

sightseeing, spending leisure time, etc.) 

3. Speak about the geographical location of Ukraine and its natural resources and agriculture. 

4. “Travel broadens the mind”. Support or challenge this proverb. Dwell on the instructive 

value of travelling. 

5. Speak about the most memorable journey of your life (start with booking tickets and 

packing and finish with your coming back). 

6. Which means of transport do you prefer and why? 

7. Speak on difficulties and inconveniences a traveller may encounter while travelling. 

8. Imagine you have an unlimited amount of money. Where will you travel? 

9. Speak about an interesting and unforgettable place you have visited. 

10. Advertise your country as a tourist destination? 

11. What do you like about your country best of all? 

12. Why do people go to the pictures? How would you compare and contrast cinema with the 

theatre? 

13. View your standpoint in 10-12 sentences (in writing): Art is long, life is short.. 

14. Describe the difference between the theatre and the cinema. 

15. What is your favourite play? Why? 

16. Tell your British friend about the National Opera and Ballet Theatre in Kyiv (or some other 

Opera House).  

17. Tell your friend about the theatres in your cty/town. 

18. Which play would you like to play in and which part if you were an actor? Why? 

19. Do you like contemporary theatre? Why (not)? 

20. What is the educational role of the theatre? 

21. What is the appeal of the theatre? 

 

Семестр 6 

1. A few things everyone should know about art. 

2. How would the world be different without artists? 

3. Representational art. 

4. Modern art: from representation to interpretation. 

5. Development of fine arts. 

6. The latest changes in television. 

7. The role of film in today’s society. 

8. Movie genres. 

9. Film industry is a most powerful media business. 

10. Film industry in Ukraine. 

11. Ukrainian films, most influential in the film industry. 

12. Life and creative work of a famous British or American film maker. 

13. The impact of TV and cinema on people 
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14. Tops of the world screen. 

15. A favourite film review. 

 

Семестр 8 

1. History of book making. 

2. The role of books in the history of human civilization. 

3. My favourite genre of literature. 

4. Books in the 21
st
 century. 

5. New technologies in book printing. 

6. Music in the history of human civilization. 

7. How music is created. 

8. Outstanding composers. 

9. The role of music in our life. 

10. Ukrainian music. 

11. Mass media and their role in our life. 

12. The role of television nowadays. 

13. The role of the Internet in present-day life. 

14. The role of mass media in upbringing children. 

15. MY favourite TV show. 

16. Ukrainian press today. 

 

Семестр 9 

1. Where do difficult children come from? 

2. What makes children happy? 

3. What is the role of love in bringing up children? 

4. The influence of violence on children. 

5. Children and television. Children and the Internet. 

6. The role of the family in shaping a personality. 

7. The role of school in bringing up children. 

8. Challenges to marriage in the 21
st
 century. 

9. Types of families and their characteristics. 

10. What makes a happy marriage? 

11. Roles of husband and wife in a modern family. 

12. How should young people get prepared for marriage? 

13. British customs and traditions. 

14. Major US holidays. 

15. Major British holidays. 

16. Major Ukrainian holidays. 

17. Folklore: past and present. 

18. Rites of passage. 

19. British monarchy as one of the British traditions. 

20. Superstitions in our life. 
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3.2.  Перелік питань для підготовки до екзамену  

Під час складання екзамену студент має дати розширені відповіді на питання 

екзаменаційного білета. 

 

Зразок екзаменаційного білета з дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

кафедра англійської філології і перекладу 

 

Спеціальність 7.02030304 “Переклад” 

Семестр  

Дисципліна Практичний курс англійської мови 

 

 

Екзаменаційний білет №  

 

1. Read and give a summary of the passage. Translate (in writing) the given paragraph.  

 

2. Render into English the following sentences (on grammar and vocabulary). 

 

3. Write a paragraph on the topic: If you had opportunity to buy or rent a house or flat what factors 

would be most important for you? 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри англійської філології і перекладу 

Протокол №  ____  від  “___” _____________ 2012 р.  

 

Зав.кафедри        

 

Екзаменатори   

 

Перелік тем, які включені до екзаменаційних білетів: 

 

Семестр 3 

1. Are you ambitious? What would you like to achieve in your career? 

2. What causes unemployment? What is the solution to this problem? 

3. Which jobs do you feel have more status in our society? 

4. Describe the qualifications and personal characteristics that would be necessary for the job 

you have chosen? 

5. Do you believe “One works to live” or “One lives to work”? Give you arguments for and 

against. 

6. Do you support the idea of work-life balance? Give your arguments. 

7. What are the most motivating factors in a job: job satisfaction, money, challenging job, 

power or some other incentives? Give your reasons. 

8. What do you know about an interview? Give your friend some advice how to prepare for the 

interview. 

9. What are the main features of a full-time job, being a freelance worker and telecommuter 

(teleworker)? 
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10. What are advantages and disadvantages of being a translator? 

11. Speak about your last visit to the doctor. 

12. Speak about your idea of a healthy way of life. 

13. What kind of medicine do you give preference to: conventional or alternative? Give your 

grounds. 

14. You are a dentist. Give advice to students how to keep their teeth in good health. 

15. Speak about the system of health care in Great Britain. 

16. Speak about the system of health care in Ukraine.  

17. What incurable diseases do you know? Describe symptoms of one of them. Is anything 

being done to find the cure? 

18. Describe one of your latest diseases: symptoms, feelings, medications prescribed. 

19. Speak about the University medical centre (appointments, patients’ files, sick leaves, 

equipment, doctors’ skills…) 

20. Give your friend some advice how to keep fit and not to fall ill. 

21. What kinds of addiction do you know? Which are the most harmful? 

22. Speak about somebody who has been recently operated on. 

23. What do you think about the ban on smoking in public places? 

 

Семестр 5 

1. The present day ecological situation in Ukraine. 

2. Problems of ecology. 

3. Urban and rural life in Ukraine and Great Britain. 

4. Wild nature prоblems. 

5. Chernobyl disaster. 

6. Major pollutants and how they should be dealt with. 

7. Causes and effects of pollution. 

8. Extinction of species. 

9. Measures taken in Great Britain against fauna and flora pollution. 

10. Attitude to the problem of animal extinction in Great Britain and in Ukraine. 

11.Leading environmental groups and movements in the world. 

12. Development of ecofriendly tourism in the world. 

13. Ecological movement in the world and in Ukraine. 

14. Evolution and development of literary prose genres. 

15. May printing become a minor art? 

16. Favourite genres today. 

17. Crime fiction and its offshoots. 

18. Differences between the American and British votces in crime fiction. 

 

Семестр 7 
1. The most prestigious universities of the United States. 

2. The main types of higher educational institutions in the United States. 

3. Characteristic features of the US system of higher education. 

4. Academic degrees awarded by US universities. 

5. “The Ivy League” universities. 

6. Strong and weak points of the US system of higher education. 

7. Historical background of English education. 

8. Main types of schools in Britain. 

9. Comprehensive schools in Britain. 
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10. Independent schools in Britain. 

11. British universities. 

12. Students’ life in Britain. 

13. Students’ life in the United States. 

14. The role of law and order in a society. 

15. Judicial system of Great Britain. 

16. Judicial system of the USA. 

17. Judicial system of Ukraine. 

18. The role of solicitors and barristers in the Judicial system of Great Britain. 

19. Types of crimes and misdemeanours. 

20. Ways of crime deterrence, struggling crimes and misdemeanours. 

21. Punishment and rehabilitation of criminals and culprits in the USA and Great Britain. 

22. The crown prosecution service and process. 

23. Presenting cases in court. 

 

 

4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 

 

4.1. Список рекомендованих джерел 

Основні  
1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Освіта, 1995. – 

320 с. 

2. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. 

Англійська мова. ІІІ курс. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 496 с.  

3. Возна М.О., Гапонів А.Б., Антонюк Н.М., Хоменко Н.С., Пермінова А.В. Англійська 

мова. ІV курс. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 440 с. 

4. Сітко А.В., Тіщенко О.В., Осташко Н.Ю. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Навч. посібник / За заг. ред.. д-ра філол.наук, проф. А.Ґ.Ґудманяна. – К.: 

Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 300 с. 

5. A.Sitko, Yu.Pletenetska, O.Lyntvar, A.Nikolenko. Learning and Translating Synonyms / 

Ed. by A.Goodmanian. – К.: Освіта України, 2008. – 424 с.  

 

Додаткові  

6. Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О.,Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для 

перекладачів і філологів. І курс. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 480 с. 

7. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С. Англійська мова для 

перекладачів і філологів. ІІ курс. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 344 с.  

8. Практический курс английского языка:  4 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 

/ Под ред. В.Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 

9. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс 

англійської мови.Частина І. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів 

освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2005. – 432 с. 

10. Raymond Murphy. English Grammar in Use/ Second Edition. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. – 320 р. 

11. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: для абитуриентов, слушателей курсов, 

студентов филологических факультетов. – Киев: Тандем, 1995. – 352 с. 
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12. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: для абитуриентов, слушателей курсов, 

студентов филологических факультетов: Ч.2. 2-е изд. испр./Под ред. 

Ю.Ю.Романовской. – Киев: Тандем, 1997. – 336 с. 

13. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. – М.: Strat, 2000. – 320 p. 

14. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М.: Strat, 

2000. – 213 p. 

15. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

Лист Нью, 2003, - 542 с. 

 

4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до технічних засобів навчання 

 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1 2 3 4 

1 Аудіофайли фонетичних вправ 1-7 для кожного студента 

2 
Аудіофайли текстів для 

аудіювання 
1-13 для кожного студента 

3 Відеофайли 1-21 для кожного студента 

4 Тематична підбірка статей та 

вправ 

1-21 1 комплект на групу 

5 Граматичні вправи 1-21 для кожного студента 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Система менеджменту якості 

 Робоча навчальна програма 

 навчальної дисципліни 

«Практичний курс англійської мови» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП ІЗДН 

12.01.03–01-2012 

стор. 29 з 29 

 

 29 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


