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ВСТУП 
1. Мета дисципліни «Іноземна мова (англійська)» полягає у формуванні 

належного рівня професійної іншомовної компетентності студентів (рівень В1-B2), що 

дозволить поєднати спеціальні знання та іншомовні навички й уміння у сфері академічних 

(наукових) і професійних інтересів, формуванні навичок і розвитку вмінь професійного 

іншомовного усного та писемного мовлення; поглибленні знань про англомовний світ; 

підвищенні ефективності міжкультурної комунікації у професійній сфері. 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  
Успішне опанування програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів України та достатній рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти та 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.   
3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Іноземна мова 

(англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого-четвертого років навчання рівня B1-В2 
галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 політологія викладається 

в I-VІI семестрах в обсязі – 510 год. (17 кредитів ECTS) зокрема: практичні – 232 год, 
самостійна робота – 256 год, консультації – 22 год. Завершується дисципліна у І, IV, VI 
семестрах заліком, у III, V семестрах – проміжним контролем, у ІІ, VII семестрах – 
іспитом.  

4. Основними завданнями (цілями) дисципліни є підвищення загального рівня 

володіння іноземною мовою; формування навичок застосування спеціальної термінології 

у сфері професійних інтересів, а також розвиток умінь іншомовного ситуативно-
орієнтованого спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності, що передбачає знання 

фонологічних, лексичних і граматичних закономірностей мови як системи; володіння 

літературною та науковою нормами іноземної мови; уміння обирати й використовувати 

відповідні мовні засоби для продукування текстів (лекцій, доповідей, звітів тощо) різних 

типів; активізацію, розширення, й диференціацію  словникового запасу (загально 

гуманітарна й загальнонаукова лексика). 
Кінцевим результатом вивчення дисципліни є набуття універсальних навичок і 

вмінь професійної іншомовної діяльності. 
Дисципліна спрямована на формування наступних компетентностей: 
ЗК 2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ФК 9 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 
 
 5. Результати навчання за дисципліною 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 
Форми 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-
вій оцінці  

Код Результат навчання 

1 

1.1 

знати основні принципи мовної норми та 
дотримуватися їх при застосуванні іноземної 

мови у різних функціональних стилях усного й 

писемного мовлення; 

Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

8 % 

1.2 
знати ключові поняття іноземної мови та 
володіти ними у рамках наукового й 

професійного спілкування; 

Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

8 % 

1.3 знати стилістичні особливості професійно 

орієнтованих текстів; 
Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

8 % 
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тест 

1.4 знати основи писемного спілкування; Практичне 

заняття 
Підсумковий 

тест 8 % 

1.5 
знати основні принципи лексико-граматичних 

трансформацій при роботі з професійно 

орієнтованими текстами та науковими статями; 

Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

8 % 

2 

2.1 
вміти самостійно працювати з першоджерелами 

та автентичними статтями професійно 
орієнтованого характеру; 

Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

5 % 

2.2 вміти вести бесіду з активним використанням 

ключових тематичних лексичних одиниць; 
Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

5 % 

2.3 вміти спілкуватися у письмовій та усній формі; Практичне 

заняття Есе 5 % 

2.4 вміти організувати й провести презентацію, 

ділову зустріч, дискусію, перемовини тощо. 
Практичне 

заняття Презентація  5 % 

3 

3.1 у ході аудіювання розуміти на слух іншомовне 

мовлення в його нормативному й діалектному 

варіантах; у природному й прискореному темпі, 

сприймати тексти різних жанрів (інтерв’ю, 

телефонна розмова, доповідь, презентація, 

дискусія тощо). При цьому, тексти для 

аудіювання можуть містити 2% незнайомих слів, 

про значення яких студент може здогадатися з 

контексту, і 4% нових слів, значення яких 

невідоме, але це не впливає на загальне 

розуміння того, що сприймається на слух; 

Практичне 

заняття 

Робота на 
занятті / 

короткий 

тест 

5 % 

3.2 у ході читання розуміти без використання 

словника основний зміст автентичних наукових 

та професійно орієнтованих текстів різних жанрів 

та стилів. При цьому, тексти для читання можуть 

містити до 4% незнайомих слів, про значення 

яких студент може здогадатися з контексту; 

Практичне 

заняття 

Робота на 

занятті / 
короткий 

тест 

5 % 

3.3 у ході говоріння вміти будувати тривале 

спонтанне монологічне висловлювання, брати 

участь у непідготовленому діалозі/полілозі для 

реалізації мовленнєвих інтенцій (інформувати, 

аргументувати власну позицію, критикувати 

позицію опонента, полемізувати, конкретизувати, 

порівнювати, висловлювати згоду/заперечення; 

наполягати тощо); робити підготовлені 

повідомлення на запропоновану тему у формі 

доповіді, що містить власну аргументацію; брати 

участь у дискусіях, що вимагають попереднього 

добору й обробки фактів; 

Практичне 

заняття Презентація 10 % 

3.4 у ході письма вміти композиційно укладати й 

оформляти наукові й професійно орієнтовані 

тексти різних жанрів та стилів (анкети, листи, 

резюме, заяви, рецензії, конспекти, реферати, 

доповіді, есе тощо). 

Практичне 

заняття 
Підсумковий 

тест 10 % 

4 4.1 Самостійно виконувати фахові завдання, що 

передбачають компетенцію зі спеціалізації в 

інших галузях гуманітаристики 

Практичне 

заняття 
Презентація, 

есе 10 % 

Усього   100 % 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

Результати навчання 
 (код) 

 
Програмні  
результати навчання (назва) 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4.
1 

ПРН 2 Вільно спілкуватися 

державною та однією з іноземних 

мов усно і письмово у професійній 

діяльності 
+ +  + + + + + + + + + + 

 

ПРН 4 Мати навички професійної 

комунікації + + + +   + + + +  + + 
 

ПРН 16 Презентувати результати 

теоретичних і прикладних 

досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших 

галузей знань 

+ + + + + + + +    + + 

 
 
 

+ 

 
7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання студентів: 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх тем змістового модуля і є сумою балів з кожного.  
Оцінювання за формами контролю за умови проміжного контролю та заліку: 

1) Робота на занятті (виконання завдань на говоріння, читання, письмо, аудіювання) – 16 балів / 

10 балів у кожному модулі 
2) Написання коротких лексико-граматичних тестів – 7 балів / 4 бали у кожному модулі 
3) Написання есе (1 на модуль) – 5 балів / 3 бали на модуль 
4) Презентація (1 на модуль) – 5 балів / 3 бали на модуль 
5) Підсумкові письмові тести (1 на модуль) – 7 балів / 4 балів на модуль 

 
Вид діяльності  (за модуль) Кількість балів 

Min Max 

Робота на занятті (РН. 1.1-1.3, 2.2, 3.1-3.2) 10 16 
Короткі тести (РН. 1.1-1.5, 2.1-2.2, 3.1, 3.2, 3.4) 4 7 
Есе (РН. 2.3, 4.1) 3 5 
Презентація (РН. 2.4, 3.3, 4.1) 3 5 
Підсумкові письмові тести (РН.1) 4 7 
Усього  24 40 

 
Оскільки робота студента під час заліку оцінюється максимум у 100 балів, але 

становить 20% підсумкової результуючої суми балів за семестр і в залікову відомість 

вноситься оцінка за 20-бальною системою (результат заліку), викладач переводить 

оцінки із стобальної системи в двадцятибальну і вносить цю оцінку у відомість. 
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Оцінювання за умови іспиту 
1) Робота на занятті (виконання завдань на говоріння, читання, письмо, аудіювання) – 24 бали / 

12 балів у кожному модулі 
2) Написання коротких лексико-граматичних тестів – 6 балів / 3 бали у кожному модулі 
3) Написання есе (2 на модуль) – 6 балів / 3 бали на модуль 
4) Презентація (1 на модуль) – 6 балів / 3 бали на модуль 
5) Підсумкові письмові тести (2 на модуль) – 12 балів / 6 балів на модуль 

 
Оцінювання за формами контролю у ІІ семестрі: 

Вид діяльності  (за модуль) Кількість балів 
min max 

Участь у заняттях (РН. 1.1 - 1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.4) 10 12 

Лексико-граматичні тести (РН. 1.1, 1.4) 4 6 
Есе (РН. 1.3, 2.4, 3.4) 2 3 
Презентація мовних тем (РН. 1.1 - 1.4, 2.1-2.3, 3.3) 2 3 
Підсумкові письмові тести (РН 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4) 4 6 
Усього  22 30 

 
Підсумкова оцінка за кожний змістовий модуль є середнім зваженим оцінок за 

аудиторну, самостійну і контрольну роботу, складає 30% результуючої суми балів за 

семестр і становить максимум 30 балів. Результуюча підсумкова сума балів 

розраховується як проста накопичувальна підсумкових балів за 2 змістові модулі та 

іспит, який оцінюється максимум у 40 балів, і становить максимум 100 балів: 
 

 Результуюча 

сума балів ЗМ 3 ЗМ 4 іспит 

Максимальна кількість балів 30 30 40 100 
(30+30+40) 

 
Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів – для допуску до іспиту обов’язково необхідно скласти матеріал за 

темами, за якими виникла академічна заборгованість, написати модульну контрольну 

роботу, яка компілюється з двох модульних контрольних робіт, які виконували студенти 

в першій і другій половині семестру. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 
балів. 

Семестрову оцінку формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 

з усіх тем дисципліни та виконання самостійних завдань, написання двох модульних тестів, 4 

есе, підготовки двох презентацій. Максимальна кількість балів, які можна отримати протягом 

семестру, - 60. Бали, отримані студентом протягом 6 семестру, складають 60% підсумкової 

оцінки з дисципліни. 
 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного практичного 

заняття з усного/письмового мовлення. Під час практичного заняття студент має 

можливість досягти від 0 до 2 балів. Критеріями оцінювання роботи студента під час 

заняття є: 
• знання і використання граматичних особливостей мови   0,5 бала; 
• знання і використання лексики з теми заняття    0,5 бала; 
• виконання завдань на говоріння та читання      0,5 бала; 
• виконання завдань на письмо та аудіювання      0,5 бала. 
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Критеріями оцінювання коротких лексико-граматичних тестів є: 

• повне знання лексики та граматики з теми     6-7 балів 
• знання лексики та граматики з теми із незначними помилками  4-5 балів 
• виконання тесту із суттєвими помилками      2-3 балів 
• незнання лексики та граматики з теми      0-1 бали. 

 
Критеріями оцінки есе студента є:  

• глибоке розкриття проблеми есе, відображена власна позиція   5 балів; 
• тема есе розкрита неповністю       4 бали; 
• есе носить компілятивний характер      3 бали; 
• есе має суттєві помилки       2 бали; 
• есе не стосується отриманого завдання      1 бал; 
• есе не підготовлено        0 балів  
 
 

Критеріями оцінки презентації студента є:  
• глибоке розкриття проблеми, що презентується     5 балів; 
• тема презентації розкрита неповністю     4 бали; 
• презентація носить компілятивний характер     3 бали; 
• презентація має суттєві помилки      2 бали; 
• презентація не стосується отриманого завдання     1 бал; 
• презентація не підготовлена       0 балів. 
 
 

Підсумковий письмовий тест передбачає: 
• повна відповідь на завдання тесту      7 балів 
• повна відповідь на завдання тесту з незначними неточностями 6 балів 
• часткова відповідь на завдання тесту      5 балів 
• відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти питання 4 бали; 
• відповідь фрагментарна, наявні часті і суттєві помилки у викладі 3 бал; 
• відповідь має грубі помилки        0-2 бали. 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку. 
Підсумковий контроль виставляється за результатати роботи студента впродовж 

семестру і усної співбесіди з викладачем на заліку. 
  Критеріями оцінювання співбесіди є: 
• повна відповідь на запитання, що демонструє  повне знання лексико-
граматичних особливостей іноземної мови       
 18-20 балів; 
• неповна відповідь на запитання, що демонструє часткове знання лексико-
граматичних особливостей іноземної мови      15-17 балів; 
• відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки у використанні лексико-
граматичних явищ іноземної мови       12-14 балів; 
• відповідь демонструє знання матеріалу, але 
допущені грубі помилки         10-11 балів; 
• відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти питання 7-9 балів; 
• відповідь фрагментарна, наявні часті і суттєві помилки у викладі 
матеріалу           4-6 балів; 
• відповідь має значні помилки        0-3 балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі письмового та усного іспиту. 
Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань – 40. Іспит 

складається з двох частин: 1) виконання завдань до тексту (20 балів); 2) співбесіда (20 балів). 
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Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 10 балів.  

1. Критеріями оцінювання завдань до тексту є: (1 бал за правильну відповідь) 
• встановлення відповідностей (true/false)      0-5 балів; 
• підбір лексичних одиниць за дефініціями      0-5 балів; 
• резюме тексту         0-10 балів; 
2. Критеріями оцінювання співбесіди є: 
• відповідь на запитання завдання 1      0-5 балів; 
• відповідь на запитання завдання 2      0-5 балів; 
• відповідь на запитання завдання 3      0-10 балів. 
 

 
7.2. Організація оцінювання: Підсумкова контрольна робота виконується на 

передостанньому занятті. 
Шкала відповідності (за умови заліку)  Шкала відповідності (за умови іспиту) 

За 100 – бальною 

шкалою 
За національною 

шкалою 
 За 100 – бальною 

шкалою 
За національною 

шкалою 
90 – 100 

Зараховано 

 90 – 100 Відмінно 
82 – 89  82 – 89 

Добре 75 – 81  75 – 81 
65 – 74  65 – 74 

Задовільно 60 – 64  60 – 64 
1 – 59 не зараховано  1 – 59 Незадовільно 

 
У випадку відсутності студента на заняттях з поважних причин ліквідація 

академічної заборгованості здійснюється у відповідності до “Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу від 31.10.2010 р. 
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8. Структура навчальної дисципліни. 
 
КУРС 1: Тематичний план 

 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

практичне 

заняття 
самост. 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
1 Introductory Class. Placement Test (Written / Spoken) / Вступні 

заняття. Тест на визначення рівня володіння мовою (письмовий, 

усний). 

4 - 

2 Taras Shevchenko National University of Kyiv.  
Grammar: Present Tenses 

4 4 

3 My future profession. The career of a political scientist. 
Grammar: Future forms. 

4 4 

4 Political science as an academic discipline. 
Grammar: Present Perfect. 

4 4 

5 Politics and political science. Key concepts. 
Grammar: Present Continuous and its functions. 

4 6 

6 Political scientists. 
Grammar: Past Tenses. 

4 6 

7 Group projects. 4 4 
8 Module Test 1: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 1: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
9 Celebrities in politics. 

Grammar: Passive Voice 
4 4 

10 Political participation. 
Grammar: Passive Voice 

4 4 

11 Political system of Ukraine. 
Grammar: Reported Speech 

4 4 

12 Political system of Great Britain. 
Grammar: Reported Speech. 

4 4 

13 Political system of the USA. 
Grammar: Modals. 

4 6 

14 Ukraine in the international arena. 
Grammar: Modals. 

4 6 

15 Group projects. 4 4 
16 Module Test 2: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 2: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

17 Залік - - 
Всього за семестр: 60 60 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
1 The state: concepts. 

Grammar: Real conditionals. 
4 4 

2 The Constitution of Ukraine. 
Grammar: Unreal conditionals. 

4 4 

3 The Constitution of Great Britain. 
Grammar: Mixed conditionals. 

4 4 

4 The Constitution of the USA. 
Grammar: I wish construction. 

4 4 

5 Elections in Ukraine. 
Grammar: would rather vs had better 

4 6 
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6 Elections in Great Britain and the USA. 
Grammar: Conditionals review. 

4 6 

7 Group Projects. 4 4 
8 Module Test 3: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 3: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
9 International organizations in the modern world. 

Grammar: Tenses revision 
4 4 

10 The United Nations. 
Grammar: Tenses revision 

4 4 

11 The European Union. 
Grammar: Modals revision. 

4 4 

12 The Council of Europe. 
Grammar: Reported speech revision. 

4 4 

13 The OSCE. 
Grammar: Conditionals revision. 

4 4 

14 The NATO. 
Grammar Test: Conditionals revision. 

4 4 

15 Group projects. 4 4 
16 Module Test 4: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 4: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

17 Іспит - - 
Всього за семестр: 60 60 
Всього за І курс:  120 120 
 
Загальний обсяг – 240 год., в тому числі: 
Практичні заняття – 120 
Самостійна робота – 120  
 

КУРС 2: Тематичний план 
 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

практичне 

заняття 
самост. 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
1 Introductory Class. Needs Analysis Questionnaire / Вступне заняття. 

Аналіз мовних потреб студентів та їхніх очікувань від курсу.  
2 - 

2 Sovereignty. 
Grammar: Verbs and nouns with the same form 

4 4 

3 War and peace. 
Functional Language: Agreeing and Disagreeing  

4 4 

4 War conflicts. 
Grammar: Present and Past Habits 

4 4 

5 Human rights. 
Linking words and phrases to show a logical consequence 

4 4 

6 Refugee problem. 
Linking words and phrases to show contrast 

4 6 

7 Group projects. 6 4 
8 Module Test 1: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 1: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

Всього за семестр: 28 28 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

9 Party systems. 
Grammar: Articles. 

4 4 
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10 Electoral system. 
Grammar: Articles. 

4 4 

11 Coalition. 
Grammar: Nouns. 

4 4 

12 Political parties in Ukraine. 
Grammar: Adjectives. 

4 4 

13 Political parties in Great Britain. 
Grammar: Adverbs. 

4 4 

14 Political parties in the USA. 
Grammar: Parts of speech review. 

4 6 

15 Group projects. 4 4 
16 Module Test 2: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 2: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

17 Залік - - 
Всього за семестр: 28 28 
Всього за ІІ курс: 56 56 
 
Загальний обсяг – 112 год., в тому числі: 
Практичні заняття – 56 
Самостійна робота – 56  

 
КУРС 3: Тематичний план 

 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

практичне 

заняття 
самост. 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
1 Introductory Class. Needs Analysis Questionnaire / Вступне заняття. 

Аналіз мовних потреб студентів та їхніх очікувань від курсу.  
2 - 

2 Global politics. 
Grammar: Infinitives and –ing forms. 

4 4 

3 A new world order. 
Grammar: Infinitives and –ing forms. 

4 4 

4 World government. 
Grammar: Reporting verb patterns. 

4 4 

5 My course paper. 
Grammar: Participle clauses. 

6 4 

6 How to choose the research subject. 
Grammar: Participle clauses. 

4 6 

7 Group projects. 4 4 
8 Module Test 1: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 1: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

Всього за семестр: 28 30 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

9 Democracy. 
Grammar: Clauses of concession, addition and contrast. 

4 4 

10 Government. 
Grammar: Clauses of concession, addition and contrast. 

4 4 

11 Fighting corruption. 
Grammar: Cleft Sentences and Emphasis. 

4 4 

12 Bribery. 
Grammar: Cleft Sentences and Emphasis. 

4 4 

13 Terrorism. 
Grammar: Inversion. 

4 4 
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14 Diplomacy. 
Grammar: Inversion. 

4 6 

15 Political Culture. 
Grammar: Review. 

4 4 

16 Module Test 2: Writing Assignment. Speaking Test / Модульна 

контрольна робота № 2: Письмовий тест. Усний тест. 
2 - 

17 Залік - - 
Всього за семестр: 28 28 
Всього за ІІІ курс:  56 56 
 
Загальний обсяг – 112 год., в тому числі: 
Практичні заняття – 56 
Самостійна робота – 56  

 
КУРС 4: Тематичний план 

 

№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

консуль-
тація 

самост. 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
1 Introductory Class. Mock Exam/ Needs Analysis / Вступне заняття. 

Аналіз мовних потреб і очікувань від курсу. Пробний тест 
2 - 

2 Reading Strategies: Finding synonyms in the text and answers. 
Identifying the information which is not in the text / Стратегії 

читання: синоніми у тексті та відповідях; як впізнати 

інформацію, якої немає у тексті 

4 6 

3 Reading Strategies:  Multiple Сhoice Gap Fill 
Стратегії читання: тест на заповнення пропусків у реченнях 

4 4 

4 Use of English: Tenses Revision 
Використання мови: Повторення часів 

4 4 

5 Use of English: Modals revision 
Використання мови: Повторення модальних дієслів 

4 4 

6 Use of English: Verb Patterns Revision 
Використання мови: Дієслова з інфінітивом і герундієм 

2 6 

7 Mock Exam. Discussion of Progress / Пробний тест. 

Обговорення результатів 
2 - 

Всього за семестр: 22 24 
Всього за IV курс: 22 24 
 
Загальний обсяг – 46 год., в тому числі: 
Консультації – 22 
Самостійна робота – 24 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Андросюк Г.Л., Назаренко О.І., Цепко Т.А. Politics: Basic Issues. – К.: КНУ, 2017. 

– 230 с. 
2. Hague R., Harrop M., McCormick J. Political Science: A Comparative Introduction: 

8th Editon. – L.: Palgrave, 2016. – 366 p. 
3. Roskin M., Cord R., Medeiros J., Johns W. Political Science: An Introduction, Global 

Edition, 14th Edition. – L.: Pearson, 2017. 
4. Beck R. World History : Patterns of Interaction / Roger B. Beck, Linda Black, Larry 

S. Krieger, Phillip C. Naylor, Dahia Ibo Shabaka. – McDougal Littell, 2009. – 1312 p. 
5. Biays J. Along These Lines : Writing Paragraphs and Essays / John Sheridan Biays, 

Carol Wershoven. – Boston : Pearson Education, 2016. – 639 p. 
6. Murphy R. English Grammar In Use. – Cambridge University Press, 2012. – 380 p. 
7. Vince, Michael. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. – Oxford: 
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Cловники: 
1. Longman Dictionary of Contemporary English – www.ldoceonline.com 
2. http://www.longmandictionaries.com 
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