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Соціологічний факультет 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ  
 
Навчальна дисципліна  

ПРАКТИКУМ  
ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
 

Викладачка

Ірина ТКАЛЯ  
 

 
 
 
 
 
 
Практичні завдання з навчальної дисципліни «Практикум із професійної іноземної мови» включають написання есе 
та підготовку усних презентацій англійською мовою з тем магістерської програми, що викликають особистий інтерес 
 
 
 
Практичні завдання  
поточного контролю  
 
НАВИЧКИ ВОЛОДІННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ   

Серія практичних робіт,  
спрямованих на розвиток  
лексико-граматичних навичок 
професійною іноземною 
мовою 
 

Короткий опис 
 

Регулярне виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Практикум із професійної іноземної 
мови», що включають поточні роботи протягом семестру, написання есе та підготовку усних презентацій 
англійською мовою з тем магістерської програми 
 
 

Оцінювання 
  

Max 10 балів  
 
Дедлайн 
  

            07.02–23.05.2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mediatopos.org/teachers/#KV%D0%86TKA
https://mediatopos.org/teachers/#KV%D0%86TKA
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Контрольна робота № 1  
 
РОЗВИТОК ФАХОВОЇ  
ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ   

Письмова робота, спрямована 
на розвиток фахової  
лексичної компетенції у галузі 
аудіовізуальних медіа  
та цифрової журналістики 

 

 
 

Короткий опис 
 

Метою письмової контрольної роботи № 1 є перевірка володіння студентами засобами поширення вокабулу,  
а саме знань функцій та значень елементів словотвору – афіксації – суфіксів, префіксів, скорочень, 
запозичень, інтернаціональної лексики, термінів  
 
Робота складається з 40 пунктів – 4-х завдань, кожне з яких містить 10 пунктів. Завдання полягає у наданні 
правильної відповіді для кожного з 40 пунктів (заповнення пробілів). Треба пам'ятати, що один пункт може 
містити більш ніж один пробіл. Свої остаточні відповіді треба записати у Таблиці відповідей (Answer sheet),  
що надається після завдань 

 
Допоміжні матеріали для виконання контрольної роботи № 1 
 
 How to increase your vocabulary:  

EngVid) http://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0   

 English Vocabulary: Roots, Prefixes and Suffixes:  
https://www.youtube.com/watch?v=0diRbQ-mgfo 

 English Grammar: Suffixes that Create Verbs:  
https://www.youtube.com/watch?v=TTdYfmFDIM8 

 English Vocabulary: Derivational Suffix (Verb + en) + ing Prefixes, Suffixes, and Word Roots – English Units: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ffjfpMl9-4&list=RDCMUCzsEAkRcIsKpd1WaJnRR97A 

 Suffixes English Grammar:  
https://www.youtube.com/watch?v=pYdIjc85tRc 

 English Prefixes | English vocabulary lesson. Crown Academy of English: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKDa52iTRFQ   

 
Оцінювання 
  

Max 10 балів  
 
Дедлайн 
 

15–17.03.2022 
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http://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0
https://www.youtube.com/watch?v=0diRbQ-mgfo
https://www.youtube.com/watch?v=TTdYfmFDIM8
https://www.youtube.com/watch?v=1ffjfpMl9-4&list=RDCMUCzsEAkRcIsKpd1WaJnRR97A
https://www.youtube.com/watch?v=pYdIjc85tRc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKDa52iTRFQ
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Контрольна робота № 2  
 
РОЗУМІННЯ АВТЕНТИЧНИХ  
ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ   

Письмова робота, спрямована 
на спрямована на контроль  
розуміння автентичних  
англомовних текстів у галузі 
аудіовізуальних медіа  
та цифрової журналістики 
 

  

Короткий опис 
 

Метою письмової контрольної роботи № 2 є перевірка розуміння та інтерпретації автентичних текстів за 
фахом (на прикладі їхніх фрагментів), використання різних стратегій читання: ідентифікації з находженням 
референцій та вокабуляру, надання відповідей на запитання стосовно контенту та формальної організації 
тексту  
 
Робота передбачає тестові завдання на розуміння прочитаного (Matching), множинний вибір (Multiple Choice), 
використання лексики (Use of English) та знання граматики англійської мови   

 
Допоміжні матеріали для виконання контрольної роботи № 2 
 
 How to increase your vocabulary:  

EngVid) http://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0   

 Learn English Grammar: The Sentence:  
https://www.youtube.com/watch?v=4dr5lN1jqRE 

 Tips to Improve Your Sentence Structure:  
https://www.youtube.com/watch?v=Drv6jD8xWdw 

 Complete sentences, fragments:  
https://www.youtube.com/watch?v=UyC2QY6C7MY 

 Language Analysis: Grammar:  
https://www.youtube.com/watch?v=TLcDF1axQDA 

 Learn English Grammar: The Sentence:  
https://www.youtube.com/watch?v=4dr5lN1jqRE 

 Grammatical Analysis:  
https://www.youtube.com/watch?v=XY_m5-0D750  

 
Оцінювання 
  

Max 10 балів  
 
Дедлайн 
 

19–21.04.2022 
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http://www.youtube.com/watch?v=53SIKuCuHv0
https://www.youtube.com/watch?v=4dr5lN1jqRE
https://www.youtube.com/watch?v=Drv6jD8xWdw
https://www.youtube.com/watch?v=UyC2QY6C7MY
https://www.youtube.com/watch?v=TLcDF1axQDA
https://www.youtube.com/watch?v=4dr5lN1jqRE
https://www.youtube.com/watch?v=XY_m5-0D750
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Творче завдання № 1 
 
УСНА ДОПОВІДЬ 

на вільну тему  
англійською мовою  
 

Короткий опис 
 

Підготувати та зробити виступ із усною доповіддю на вільну тему  
з тематики магістерської програми. Студенти самі вибирають тему,  
що викликає їхній особистий інтерес, і усно презентують її  англійською мовою  
 
Студенти денної форми навчання презентують завдання під час практичного заняття 
Студенти заочної форми навчання завантажують виконані завдання  
на гугл-диск у вигляді відеофайлу 
 
Примітка 
 
Для отримання додаткових (бонусних) балів передбачається можливість виконання серії таких завдань 

 
Вимоги 

 

 Тема доповіді вільна 

 Тривалість виступу: до 3 хвилин 

 Доповідь повинна будуватися за схемою есе: вступ, розкриття теми, висновки 

 Оцінюються правильна побудова англійських речень та вимова 

 Формат відеофайлу: mp4 
 

Допоміжні матеріали для виконання творчого завдання №1 
 

 How to give a presentation in English –EngVid:  
https://www.youtube.com/watch?v=fXVoT7VMCpM 

 Learn how to give a 3 minute presentation in under 3 minutes:  
https://www.youtube.com/watch?v=P4BPsCtlINg  

 3MT: three tips to help you prepare a winning presentation:  
https://www.youtube.com/watch?v=U9czKztZK1I&t=32s 

 Winning Tips for Preparing a Successful Three-Minute Thesis 3MT® Presentation: 
https://www.youtube.com/watch?v=D_1MK3Ub9QM 

 
Оцінювання 
  

Max 15 балів  
 
Дедлайн 
  

10–12.05.2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=fXVoT7VMCpM&fbclid=IwAR2CQyCYXCr6Pu2MfUJGfj8bx9H2y0Tf8tDgJ7i3uz-gBEdKPBepGffZH_w
https://www.youtube.com/watch?v=P4BPsCtlINg&fbclid=IwAR1zSCzMH9u50eC8dplomWtxIbzYpLavWA1kwxMX3naJYos34MaSbWrV8JM
https://www.youtube.com/watch?v=U9czKztZK1I&t=32s&fbclid=IwAR2874kBGmEsfydwRlcwZZktPlHEZz-frLERwOhxUYeE958YaakkJSKXdUI
https://www.youtube.com/watch?v=D_1MK3Ub9QM&fbclid=IwAR0lRRoWqtQeE9RNfS_yk_sd22pimrEQhSjNcJJK-jNK4XPl_taUT1NydP8
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Творче завдання № 2 
 
ЗАЯВКА НА ФІЛЬМ 

Письмова робота з   
написання та оформлення  
заявки на фільм  

Короткий опис 
 

Написати та оформити заявку на фільм англійською мовою  
 
Творча робота «Заявка на фільм» виконується сумісно з курсом  
«Кінорежисура і кіновиробництво» (керівник курсу – Дмитро КОНОВАЛОВ)  
у межах навчальної дисципліни «Кіномистецтво»  
 

Оцінювання 
  

Max 15 балів  
 
Дедлайн 
  

17–19.05.2022 
 

 
 

 
Залікова робота 
 
АНОТАЦІЯ 
ДО КУРСОВОГО  
ПРОЄКТУ 

Короткий опис 
 

Написати анотацію до курсового проєкту англійською мовою та зробити на її основі усну доповідь  
під час заліку  
 

Вимоги 
  

Обсяг тексту анотації: 1200 знаків без пробілів   
 

Оцінювання 
  

Max 40 балів (20 балів – письмова частина, 20 балів – усна доповідь під час заліку) 
 
Дедлайн 
  
 31.05–02.06.2022 – денна форма навчання 
 23–28.05.2022 – заочна форма навчання 

 
 
 

Натхнення та успіхів!  
 
Філологиня 
Ірина ТКАЛЯ 
 

 

5


