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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Англійська мова» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  

магістра 

 

спеціальності (напряму) 035 філологія 

 

спеціалізації 8.020303 Мова і література (англійська мова) 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування у 

студентів іншомовної комунікативної компетентності і здійснення в процесі навчання 

виховання, освіти і розвитку особистості студента. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь 

з говоріння, читання, письма та аудіювання, а також інтегративних умінь. 

 

 1.3. Кількість кредитів – 14. 

 

1.4. Загальна кількість годин – 416. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

5-6-й 

Семестр 

10-12-й 

Лекції 

 год. 

Практичні, семінарські заняття 

160 год. 

Самостійна робота 

 256 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання 

знати:  

1) мовленнєві формули й лексичний матеріал розділів підручників «Аналіз художнього 

тексту-5 (I) і (II), розділів 1, 2, 12, 16 «Objective Proficiency» та розділу 6 

«Proficiency Masterclass»; принципи та критерії лінгвостилістичного аналізу 

художнього, науково-популярного і публіцистичного жанрів текстів; 

2) базовий лексичний матеріал та фактуальну інформацію за темами усної практики 

«Актуальні проблеми вищої освіти», «Цінності», «Засоби масової інформації у 
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сучасному суспільстві», «Людські стосунки. Життя у суспільстві», «Розум та 

емоції», «Традиції та зміни».   

вміти без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте; узагальнювати 

інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи при цьому пояснення й 

обґрунтування у зв’язному викладенні; вміти робити лінгвостилістичний та літературний 

аналіз художнього тексту; висловлюватися спонтанно, вільно і точно, передаючи тонкі 

значеннєві відтінки у складних ситуаціях; вміти складати плани, анотації аналізованого 

художнього тексту, писати аргументативні есе за тематикою усної практики.  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

9 семестр 

Розділ 1. Вища освіта у британській та американській практиці 

 

Тема 1. Б. Кауфман «Up the Down Staircase» («Аналіз художнього тексту-5 (I)») 

 

Лексичні та граматичні моделі, використані у тексті, резюме, 

лінгвостилістичний аналіз тексту та есе за відповідною темою, домашнє (E. O’Neil 

“Long Day’s Journey into the Night”) та індивідуальне читання за рекомендованим 

списком.  

 

Тема 2.  Актуальні проблеми вищої освіти 

 

Самопрезентація для комерційних та академічних цілей. Працевлштування. 

Базові  трудові навички лінгвіста у цифрову добу. 

 

Розділ 2.  Моральні цінності суспільства 

 

Тема 1. С. Моем «The Escape» («Аналіз художнього тексту-5 (I)») 

 

Лексичні та граматичні моделі, використані у тексті, комерційна анотація книги, 

лінгвостилістичний аналіз тексту та диктант-твір за відповідною темою, домашнє 

(L. Hellmann “The Autumn Garden”)  та індивідуальне читання за рекомендованим 

списком 

 

Тема 2. Цінності 

 

Природа, типологія цінностей та моральний стан суспільства. Національні 

цінності англомовних народів та українців  

 

10 семестр 

 

Розділ 3. Комунікація у медійному та освітньому середовищах 

 

Тема 1. Дж. Хілтон «The Passionate Year» («Аналіз художнього тексту-5 (II)») 

 

Лексичні та граматичні моделі, використані у тексті, анотація книги, 

лінгвостилістичний аналіз тексту та есе за відповідною темою, домашнє (T. 

Williams “Orpheus Descending”) та індивідуальне читання за рекомендованим 

списком 
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Тема 2. Засоби масової інформації у сучасному суспільстві 

 

ЗМІ в умовах глобалізації. Типи медіа. Вплив медіа на суспільну думку. 

Інформаційні війни  та засоби захисту від них. Медійна освіта  

 

Розділ 4. Людські стосунки та взаємини на різних рівнях суспільства 

 

Тема 1. Дж. Прістлі «Dangerous Corner» («Аналіз художнього тексту-5 (II)») 

 

Лексичні та граматичні моделі, використані у тексті, лінгвостилістичний аналіз 

тексту та есе за відповідною темою, домашнє (J.B. Priestley “ Dangerous Corner ”) та 

індивідуальне читання за рекомендованим списком 

 

Тема 2. Людські стосунки. Життя у суспільстві  

 

Аспекти людських стосунків: дружба, любов, шлюб, розлучення. Питання 

громадянства, свободи та життєвого успіху. Суспільна поведінка у фауні 

 

11 семестр 

 

Розділ 5. Пізнання світу людиною та засоби його втілення у мові й літературі  

 

Тема 1. Мова і літературні твори («Objective Proficiency» Unit 16,  «Proficiency 

Masterclass» Unit 6) 

 

Інтерпретація імплікацій та стилістичних засобів жанру у художньому тексті. 

Виконання відповідних вправ з множинним вибором. Лексика (фрази та ідіоми), 

яка стосується літературної творчості  та книг.  Заповнення пропусків у текстах 

дериватами наданих лексем.  Додаткові речення поступки. Вправи на 

перефразування відповідних речень. 

 

Тема 2. Розум та емоції 

 

Емоції та почуття. Емоційний інтелект. Раціональність. Суспільні проблеми 

мислення. Штучний інтелект  

 

Розділ 6. Традиції та зміни в сучасному суспільстві 

 

Тема 1. Минуле у традиціях та майбутнє в інноваціях («Objective Proficiency» 

Units 1, 2, 12 ) 

 

Читання, аналіз та інтерпретація функціональних характеристик текстів 

науково-популярного та публіцистичного жанрів. Анотування текстів. Фрази  та 

ідіоми, що характеризують особистість, часові відношення та фрази із лексемами 

head  та heart. Пропозиційні підрядні речення та вправи на їх перефразування. 

Речення із складними синтаксичними структурами.   

 

Тема 2. Інновації. Креативність 

 

Тенденції розвитку країн у межах сучасної Європи.  Україна та її перспективи. 

Наукові та інженерні інновації. Інновації в мистецтві та освіті. Креативність та її 
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виховання у нових поколіннях. Креативне розв’язання проблем виживання в 

умовах обмежених ресурсів.   

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п с. р. 

Розділ 1. Вища освіта у британській та американській практиці 

Тема 1. Б. Кауфман «Up the Down Staircase»     16 36 

Тема 2. «Актуальні проблеми вищої освіти»    16 36 

Разом за розділом 1   32 72 

Розділ 2. Моральні цінності суспільства 

Тема 1. С. Моем «The Escape»   16 36 

Тема 2. «Цінності»    16 36 

Разом за розділом 2   32 72 

 Усього годин    64 144 

Розділ 3. Комунікація у медійному та освітньому середовищах 

Тема 1. Дж. Хілтон «The Passionate Year»   12 25 

Тема 2. «Засоби масової інформації у сучасному 

суспільстві»  

  12 27 

Разом за розділом 3   24 52 

Розділ 4. Людські стосунки та взаємини на різних рівнях суспільства 

Тема 1. Дж. Прістлі «Dangerous Corner»   12 25 

Тема 2. «Людські стосунки. Життя у суспільстві»    12 25 

Разом за розділом 4   24 50 

 Усього годин    48 102 

Розділ 5. Пізнання світу людиною та засоби його втілення у мові й літературі 

Тема 1. «Мова і літературні твори»   12 3 

Тема 2. «Розум та емоції»    12 2 

Разом за розділом 5   24 5 

Розділ 6. Традиції та зміни в сучасному суспільстві 

Тема 1. «Минуле у традиціях та майбутнє в інноваціях»   12 3 

Тема 2. «Інновації. Креативність»    12 2 

Разом за розділом 6   24 5 

Усього годин    48 10 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Розділ 1 

1.1. Ознайомлення студентів із робочою програмою з інтерпретації тексту в 

ІХ семестрі. Повторення теоретичного матеріалу з лінгвостилістичного 

аналізу тексту. Ознайомлення з персоналією авторки та культурно-

історичними підвалинами створення роману Б. Кауфман «Up the Down 

Staircase» (Тема 1.1. Аналіз художнього тексту-5 (ч. I )) 

2 

1.2. Читання, та вибірковий переклад тексту «Up the Down Staircase». Аналіз 

фразеологічних зворотів та синтаксичних структур (Тема 1.2. Аналіз 

2 
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художнього тексту-5 (ч. I )). 

1.3. Вправи на закріплення контекстуального використання фразеологічних 

зворотів та синтаксичних структур (Тема 1.2. Аналіз художнього тексту-

5 (ч. I )). Написання резюме (Тема 1.3. Аналіз художнього тексту-5 (ч. I 

)). 

2 

1.4. Інтерпретація тексту: тема, ідейна спрямованість, назва, сюжет, автор, 

оповідні типи (Тема 1.4. Аналіз художнього тексту-5 (ч. I )).  

2 

1.5. Написання літературно-аналітичного есе (Тема 1.4. Аналіз художнього 

тексту-5 (ч. I )).  

2 

1.6. Ознайомлення із базовою лексикою розділу (Тема 1.5. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.7. Виконання вправ на користування базовою лексикою (Тема 1.6. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.8. E. O’Neil “Long Day’s Journey into the Night” та виконання справ для 

аналізу тексту та вивчення лексики (Тема 1.7. Аналіз художнього тексту-

5 (ч. I )). 

Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) (Тема 1.8. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

2.1. Ознайомлення студентів із робочою програмою з усного мовлення у 

ІХ семестрі. Усна самопрезентація (в академічній групі, на співбесіді) 

2 

2.2. Письмова самопрезентація (резюме та мотиваційний лист) 2 

2.3. Есе-заява на конкурс для участі у програмі міжнародного академічного 

обміну. 

2 

2.4. Сучасні підходи до конспектування. Асоціативні карти. 2 

2.5. Ефективне планування часу. Практика створення асоціативної карти. 2 

2.6. Навчання іноземної мови у цифрову добу: Веб 1.0, 2.0 та 3.0. 2 

2.7. Працевлаштування випускника факультету іноземних мов 2 

2.8. Професійний шлях: обговорення промови С.Джобса 2 

Розділ 2 

1.1. Ознайомлення з персоналією автора та культурно-історичними 

підвалинами створення оповідання «The Escape». Читання та вибірковий 

переклад тексту «The Escape» C. Моема (Тема 2.1. Аналіз художнього 

тексту-5 (ч. I )) 

 

1.2. Аналіз фразеологічних зворотів та синтаксичних структур (Тема 2.2. 

Аналіз художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.3. Вправи на закріплення контекстуального використання фразеологічних 

зворотів та синтаксичних структур (Тема 2.2. Аналіз художнього тексту-

5 (ч. I )). Написання рекламної анотації книги (Тема 2.3. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.4. Інтерпретація тексту: тема, ідейна спрямованість, назва, сюжет, автор, 

оповідні типи (Тема 2.4.  Аналіз художнього тексту-5 (ч. I )).  

2 

1.5. Написання диктанту-есе із літературно-стилістичного аналізу тексту 

(Тема 2.4.  Аналіз художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.6. Ознайомлення із базовою лексикою розділу (Тема 2.5. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.7. Виконання вправ на користування базовою лексикою (Тема 2.6. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2 

1.8. Домашнє читання: L. Hellmann “The Autumn Garden” та виконання справ 

для аналізу тексту та вивчення лексики (Тема 2.7. Аналіз художнього 

тексту-5 (ч. I )). 

Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) (Тема 2.8. Аналіз 

2 
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Семестр 10 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Розділ 3 

1.1. Читання та лінгвокультурологічний аналіз тексту з роману Дж. Хілтона 

«The Passionate Year». Вибірковий переклад тексту (Тема 1.1. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II )).  

2 

11.2 Аналіз фразеологічних зворотів та синтаксичних структур. Виконання 

вправ на їх використання у контексті  (Тема 1.3. Аналіз художнього 

тексту-5 (ч. II )). 

2 

1.3. Виконання вправ на їх використання у контексті  (Тема 1.3. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II )). Написання анотації  (Тема 1.2. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II )). 

2 

1.4. Комплексна інтерпретація тексту. Написання есе (Тема 2.7. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II)).    

2 

1.5. Аналіз базової лексики уроку. Виконання вправ на користування 

базовою лексикою (Тема 2.7. Аналіз художнього тексту-5 (ч. II )). 

2 

1.6. Домашнє читання: T. Williams “Orpheus Descending” та виконання справ 

для аналізу тексту та вивчення лексики (Тема 2.7. Аналіз художнього 

тексту-5 (ч. II)) 

2 

2.1. Обговорення ролі ЗМІ у  житті суспільства в епоху глобалізації 2 

2.2. Типи друкованих ЗМІ та їх функції  2 

2.3. Роль телебачення та ефект, що воно чинить  2 

2.4. Типи цифрових ЗМІ та їх роль у сучасному суспільстві 2 

2.5. Інформаційні війни у цифрових ЗМІ. Боти, фішінг та інші форми 

електронної агресії, засоби захисту від них    

2 

2.6. Медійна освіта 2 

Розділ 4 

1.1. Читання, лінгвокультурологічний аналіз та вибірковий переклад  

фрагментів з п’єси Дж. Прістлі «Dangerous Corner» (Тема 2.1. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II))  

2 

1.2. Аналіз фразеологічних зворотів та синтаксичних структур. Вправи на 

закріплення контекстуального використання фразеологічних зворотів та 

синтаксичних структур (Тема 2.2. Аналіз художнього тексту-5 (ч. II)). 

2 

1.3. Інтерпретація тексту: тема, ідейна спрямованість, назва, сюжет, автор, 

оповідні типи (Тема 2.3. Аналіз художнього тексту-5 (ч. II)). 

2 

1.4. Ознайомлення із базовою лексикою розділу та виконання вправ на 

використання у контексті (Тема 2.4 та 2.5. Аналіз художнього тексту-5 

2 

художнього тексту-5 (ч. I )). 

2.1. Природа цінностей  2 

2.2. Етика в епоху глобалізації 2 

2.3. Цінності світу бізнесу  2 

2.4. Американські та британські  національні цінності 2 

2.5. Українські національні цінності 2 

2.6. Національні цінності інших народів 2 

2.7. Моральний стан сучасного суспільства 2 

2.8. Класифікація цінностей 2 

 Контрольна робота (переклад, диктант) 2 

Разом 66 
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№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

(ч. II)) 

1.5. Виконання вправ на використання базової лексики розділу у контексті 2 

1.6. Домашнє читання: J.B. Priestley “ Dangerous Corner ” та виконання 

справ для аналізу тексту та вивчення лексики (Тема 2.6. Аналіз 

художнього тексту-5 (ч. II)) 

2 

2.1. Обговорення теми «Людські стосунки. Життя у суспільстві»: дружба, 

любов, шлюб та розлучення  

2 

2.2. Громадянство  2 

2.3. Свобода   2 

2.4. Життєвий успіх   2 

2.5. Суспільна поведінка тварин 2 

2.6. Суспільна поведінка комах 2 

Разом 48 

 

Семестр 11 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Розділ 5 

1.1. Виконання вправ за темою «Мова і літературні твори» («Objective 

Proficiency» Unit 16) 

2 

1.2. Виконання вправ за темою «Мова і літературні твори» («Objective 

Proficiency» Unit 16) 

2 

1.3. Виконання вправ за темою «Мова і літературні твори» («Proficiency 

Masterclass» Unit 6) 

2 

1.4. Виконання вправ за темою «Мова і літературні твори» («Proficiency 

Masterclass» Unit 6) 

2 

1.5. Виконання вправ за темою «Мова і літературні твори» («Proficiency 

Masterclass» Unit 6) 

2 

1.6. Домашнє читання S. Beckett «Waiting for Godot». 2 

2.1. Обговорення теми «Розум та емоції»: загальна характеристика 2 

2.2. Емоції та почуття. Емоційний інтелект 2 

2.3. Раціональність та ірраціональність 2 

2.4. «Свій – чужий»: спільноти 2 

2.5. Делікатні теми. Поради. Вибачення 2 

2.6. Штучний інтелект. Робототехніка 2 

Розділ 6 

1.1. Виконання вправ за темою «Минуле у традиціях та майбутнє в 

інноваціях» («Objective Proficiency» Unit 1) 

2 

1.2. Виконання вправ за темою «Минуле у традиціях та майбутнє в 

інноваціях» («Objective Proficiency» Unit 1) 

2 

1.3. Виконання вправ за темою «Минуле у традиціях та майбутнє в 

інноваціях» («Objective Proficiency» Unit 2) 

2 

1.4. Виконання вправ за темою «Минуле у традиціях та майбутнє в 

інноваціях» («Objective Proficiency» Unit 12) 

2 

1.5. Виконання вправ за темою «Минуле у традиціях та майбутнє в 

інноваціях» («Objective Proficiency» Unit 12) 

2 

1.6. Домашнє читання T. Stoppard «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead» 2 

2.1. Обговорення теми «Інновації. Креативність»: загальна характеристика 2 
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№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

  

2.2. Антропогенні та природні чинники суспільних змін. Тенденції розвитку 

країн у межах сучасної Європи 

2 

2.3. Наукові та інженерні інновації 2 

2.4. Інновації в мистецтві та освіті 2 

2.5. Креативність та її виховання у нових поколіннях. Креативне 

розв’язання проблем виживання в умовах обмежених ресурсів 

2 

2.6. Яким я бачу майбутнє моєї країни 2 

 Контрольна робота  (комбінована) 2 

Разом 50 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

Семестр 9  

 

№  

з/п 

Види, зміст самостійної роботи К-ть 

годин 

1  

 

- Домашнє читання: E. O’Neil “Long Day’s Journey into the Night” та 

виконання справ для аналізу тексту та вивчення лексики 

- Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) 

- Написання есе-заяви для участі у програмі міжнародного 

академічного обміну; написання резюме тексту 5; ознайомлення з 

рекомендаціями з підготовки доповіді та підготовка індивідуальних 

доповідей  за проблематикою, що вивчається; опрацювання текстів за 

темами 2 (“Making the Most of Your Time”) та 5 (“Deciding on a Career 

Path”) та виконання завдань до них.  

72 

2  

 

- Домашнє читання: L. Hellmann “The Autumn Garden” та виконання 

справ для аналізу тексту та вивчення лексики 

- Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) 

- Прослуховування аудіозапису дискусії щодо ставлення світової 

спільноти до американських цінностей та обговорення порушених 

питань; опрацювання інтернет-джерел та підготовка індивідуальних 

доповідей  за проблематикою, що вивчається; словникова робота з 

номінаціями цінностей; написання резюме.  

72 

Разом 144 

  

Семестр 10 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи К-ть 

годин 

3  

 

- Домашнє читання: T. Williams “Orpheus Descending” та виконання 

справ для аналізу тексту та вивчення лексики 

- Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) 

- Прослуховування аудіозапису інтерв’ю з питання цензури радіо- та 

телепередач у Великій Британії: опрацювання інтернет-джерел та 

підготовка індивідуальних доповідей  за проблематикою, що вивчається; 

написання резюме тексту уроку 2; літературно-стилістичний аналіз 

тексту уроку 2.  

52 
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4  

 

- Домашнє читання: J.B.Priestley “Dangerous Corner”, прослуховування 

аудіовистави BBC та виконання справ для аналізу тексту та вивчення 

лексики 

- Індивідуальне читання твору за вибором (150 стор.) 

- Прослуховування аудіо записів радіопрограми про етнічні спільноти та 

інтерв’ю з соціологом про освіту громадян 

50 

Разом 102 

 

Семестр 11 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи К-ть 

годин 

5  

 

- Домашнє читання: S. Beckett «Waiting for Godot» 

- Прослуховування аудіо записів (думки фотографа про особливості 

фотографування людей: інтерв’ю з психологом про розуміння емоцій) 

5 

6  

 

- Домашнє читання: T. Stoppard «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead» 

- Робота з відеозаписом (наукова експедиція до Шангрі-Ла) 

5 

Разом 10 

 

6. Методи контролю 

 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, твір, переказ, диктант, словниковий 

диктант, переклад, письмовий залік.  

3. Метод тестового контролю.  

4. Метод самоконтролю.                                                                         
7. Схема нарахування балів 

9 семестр 

 

(1 контрольна робота без заліку чи іспиту) 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т1 Т2      

15 15 15 15 40  100  100 

 

10 семестр 

 

(іспит без контрольних робіт) 

 

Розділ 3 

 

 

Розділ 4      

Т1 Т2 Т1 Т2      

15 15 15 15   60 40 100 

 

11 семестр 

(1 контрольна робота і іспит)  
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Розділ 5 

 

 

Розділ 6      

Т1 Т2 Т1 Т2      

10 10 10 10 20  60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Бондаренко Є.В. Аналіз художнього тексту-5 (I) і (II): навчально-методичний посібник з 

мультимедійним забезпеченням для курсу практичної англійської мови (аспект 

«Аналітичне читання») / Бондаренко Є.В. – Х.: Харківський національний університет ім. 

В.Н. Каразіна,  2016. – 1,63 Гб і 583 Мб.    

2. Бондаренко Є.В. Читаємо п’єси : Посібник з домашнього читання для студентів рівню 

С2. – Ч.1 та 2. – Харків: Вид. группа «Основа», 2008. – 109 і 160 с. 

3. Морозова О.І. Методичні вказівки з інтерпретації художнього тексту для студентів IV 

та V курсів кафедри англійської філології факультету іноземних мов / О.І. Морозова. – 

Харків: ХНУ, 2010. – 40 с. 

4. Морозова О.І. Вища освіта. Цінності. ЗМІ: Фундаментальний трикутник сучасного 

суспільства: Навчальний посібник із практики усного мовлення для студентів 5-го курсу 

факультету іноземних мов / О.І. Морозова. – Харків: Вид-во ХНУ, 2010. – 144 с. 

5. Capel A. Objective Proficiency / Annette Capel, Wendy Sharp. – [2
nd

 ed.]. – CUP, 2013. – 

279 p. [SB]. 

6. Gude K. Proficiency Masterclass / Kathy Gude, Roger House, Michael Duckworth. – OUP, 

2002. 

7. Dellar H. Advanced Outcomes / H. Dellar, A. Walkley. – Heinle Cengage Learning, 2012. – 

182 p. [SB]. 

8. Dummett P. Life Advanced / P. Dummett, J. Hughes, H.Stephenson. – Cengage Learning, 

2014. – 182 p. 

9. Dummett P. Keynote Proficient / P. Dummett, H. Stephenson, L. Lansford. – Andover: 

Cengage Learning, 2016. – 192 p. [SB]. 

10. Haines S. IELTS Masterclass / S. Haines, P. May.  – Oxford: Oxford University Press, 2002. 

– 192 p. [SB]    

Допоміжна література 

1. Baade K., Holloway Ch., Scrivener J., Turner R. Business Result (Advanced): Student’s 

Book. – Oxford: OUP, 2009. – 167 p. 

2. Hamer J., Ellsworth S. The Listening File. – L: Longman, 1989. – 93 p. 
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3. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford : Oxford University Press, 

2002. – 807 p. 
 

9. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. British National Corpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://corpus.byu.edu/bnc/; http://www.natcorp.ox.ac.uk/  

2. Cambridge Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dictionary.cambridge.org/ 

3. Encyclopaedia Britannica De Lux. Electronic Version [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.encyclopediacenter.com/encyclopedia-britannica —2007.html  

4. Longman English Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.longmandictionariesonline.com/ 

5. Macmillan Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.macmillandictionary.com/ 

6. Merriam-Webster Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.merriam-webster.com/thesaurus/time 

7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

8. SnappyWords [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.snappywords.com 

9. Thesaurus of English. Visual Thesaurus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.thesaurus.com 

10. Cursera: Grammar and Punctuation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coursera.org/learn/grammar-

punctuation?recoOrder=12&utm_medium=email&utm_source=recommendations&utm_campai

gn=recomme   

 

http://corpus.byu.edu/bnc/ж
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.longmandictionariesonline.com/
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://www.thesaurus.com/

