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ПЕРЕДМОВА 
 

"Методичні матеріали з практичного курсу 

англійської мови" призначені для студентів п'ятого курсу 

факультетів іноземних мов і написані з врахуванням вимог, 

викладених в діючій програмі з цього предмету. 

В навчальному процесі на факультетах іноземних 

мов широко використовується підручник з практичного 

курсу англійської мови, укладений В.Д. Аракіним, 

С.Н. Бронніковою, О.В. Афанас'євою та ін.  

Мета методичних матеріалів - познайомити 

студентів-випускників з сучасними газетними статтями з 

тем, передбачених і програмними підручниками третього, 

четвертого і п'ятого курсів, які можна використати на 

заняттях з практики мови протягом дев’ятого та десятого 

семестрів, а також повторюючи матеріал попередніх 

семестрів при підготовці до випускного іспиту. Усі тексти 

інформаційно насичені. Вони висвітлюють такі тематичні 

аспекти: як стати кваліфікованим вчителем, книги і читачі, 

кіно, театр, подорож, канікули, довкілля, традиції, музика, 

освіта, нові досягнення в освіті, система освіти в 

Великобританії, молодь сьогодні, чоловіки і жінки, злочин і 

покарання, виховання дітей, космос, мистецтво, живопис. 

Укладачі підготували різноманітні за характером 

вправи до кожного тексту, котрі можуть бути творчо 

використані викладачами відповідно до конкретних завдань 

заняття. Передбачається, що, працюючи над текстами, 

студенти самостійно вчать нову лексику, яка закріплюється 

і перевіряється викладачем при виконанні запропонованих 

вправ. 

Методичні матеріали включають також вимоги з 

практичного курсу англійської мови на дев'ятий та десятий 

семестри, а також план аналізу художнього тексту і 

завдання для аналізу газетної статті. 
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