
Повна назва: Англійська мова – 2 (додатково)  

Статус: Варіативна  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:  

Тематична програма дисципліни «Англійська мова-2» для істориків створена відповідно до 

вимог типової програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС). В неї 

зазначено, що навчання іноземної мови чітко орієнтоване на формування у студентів 

загальних та професійних мовних компетенцій, які вважаються запорукою їхньої плідної 

діяльності в культурному розмаїтті навчального і фахового середовищ.  

Метою дисципліни «Англійська мова-2» є сформувати професійну компетенцію студентів 

засобами іноземної мови. Її головними завданнями є: 

 розвивати навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності  в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами;  

 формувати термінологічну компетенцію студентів, що необхідна для обговорення 

професійних тем, читання, перекладу та аналізу професійно-орієнтованих текстів;  

 збагатити галузеві знання студентів; 

 навчити студентів аналізувати, систематизувати отриманий матеріал і презентувати 

його в усній або письмовій формах;  

 навчити студентів працювати самостійно та у команді. 

Програма створена з урахуванням професійних потреб студентів даної спеціалізації і з 

оглядом на академічний зміст їх навчання. Перелік тем і термінологія, що мають бути 

вивчені, пов’язані з галузевими дисциплінами: історія, соціологія, філософія, політологія та 

ін. Предметом дисципліни є: лексика, граматика та фонетика англійської мови. 

Слід зазначити, що курс «Англійська мова-2» для істориків розрахований на 1 рік (ІІІ 

рік навчання). За цей період студент мусить вийти на рівень володіння англійською мовою В2 

(стандартні вимоги на здобуття ступеня бакалавра). На ІІІ році навчання передбачено 

розгляд різних фахових тем, що супроводжуються введенням і закріпленням нової 

термінології. Теми, на основі яких відпрацьовується необхідна для вільного 

спілкування лексика та виробляються комунікативні навички, включають: 

 (для І триместру) – From the history of ancient civilizations: Egypt, Greece, Chinese, 

Indians, American Indians; The main historical events of USA; Legends of the foundation 

of American, British and Ukrainian cities; Religion in USA, UK and Ukraine. 

 (для ІІ триместру) – From the history of ancient civilizations: Vikings; The main 

historical events of the UK, Ukraine; East and West: Russell and Krishnamurti; 

Coincidences: theory and practice;  

 (для ІІІ триместру) – From the history of the WW II; The cold war issues; From the 

history of religion: Christians and Muslims - assimilation in Europe.  



Тематична програма дисципліни «Англійська мова-2» для істориків -  ІІІ рік 

навчання   

Змістовний модуль 1. American Ancestry  (0,6 кредиту –24 години). 

Тема 1.Families in USA. American ancestry. 

1.1. A typical American family 

Тема 2. American ancestry. 

2.1.American Indians. 

Тема 3. Ancestry hunt in USA. 

3.1. Family tree maker. 

Тема 4. Idioms: character. 

Тема 5. National prejudices: The English, The American, The Ukrainian 

5.1. American Beliefs and Values 

5.2. A typical Englishman 

5.3. Give 10 good reasons to be proud of Ukraine  

Змістовний модуль 2. Introduction: Ancient Egypt (0,2 кредиту – 8 годин). 

Тема 6. Ancient Egypt 

Тема 7. Introduction: the black and the red 

Тема 8. Measuring wealth in ancient Egypt 

 Тема 9. Ancient Egyptian clothing 

Тема 10. From the history of clothing  

Тема 11. Clothing in ancient Egypt 

Змістовний модуль 3. Ancient Egyptian Culture (0,9 кредиту – 30 годин). 

Тема 12.Social strata in ancient Egypt 

Тема 13. Family life in ancient Egypt 

Тема 14. Feasts and festivals in ancient Egypt 

Тема 15. The way to Osiris  

Тема16. Worshiping gods in ancient Egypt 

Тема 17. Writing and education in ancient Egypt 

Змістовний модуль 4. The East and the West (0,5 кредиту – 20 годин). 

Тема 18. Arranged marriages in Japan 

Тема 19. American Beliefs and Values 

Тема20. What I’ve lived for…- B. Russel 

Тема 21. Think of these things… - Dj. Krishnamurti 

Змістовний модуль 5. English in the XXI Century (0,3 кредиту – 8 годин). 

Тема 22. English in the World 

Тема 23. Spread of English 



Тема 24. The future of the English Language.  

Змістовний модуль 6. Ancient Egyptian religion (0,6 кредиту – 22 години). 

Тема 25. Preparing for the afterlife 

Тема 26. Religion in ancient Egypt 

Тема 27. Mummies in the making 

Тема 28. Building pyramids 

Тема 29. Healing and magic in ancient Egypt 

 

Змістовний модуль 7. Ancient Greece:Introduction (0,9 кредиту – 32 години). 

Тема 30. A seafaring people 

Тема 31. Social strata: the roles of men, women and children. 

Тема 32.Worshiping gods:  mount Olympus. 

Тема 33. In the home. 

Тема34. Eating and drinking. Entertainment 

Тема 35. City-states 

 Тема 36. Making a living 

Тема 37. Crossing the river Styx 

Тема 38. Clothing in ancient Greece 

Тема 39. Making laws in ancient Greece. 

Тема 40. Theatre in ancient Greece. 

 Тема 41. Thinking things through in ancient Greece. 

Тема 42. Medicine and healing in ancient Greece. 

 

Викладач:   

Диндаренко Оксана Анатоліївна - старший викладач кафедри англійської мови інституту 

іноземної філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 22 роки, науково-педагогічної – 20 років. Кількість виданих 

наукових праць – більше 30. В 2005 році закінчила аспірантуру НаУКМА за спеціальністю 

10.01.04 – «Література зарубіжних країн». Тема дисертаційного дослідження: «Творчість Р. 

Кіплінга в постколоніальній критиці». 

Сфера наукових інтересів – педагогічні принципи та методика викладання професійної 

англійської мови для студентів нефілологічних гуманітарних спеціальностей (політологів та 

істориків). 

      

 


