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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Комунікативні стратегії основної іноземної 

мови (англійська мова)» містить спектр розмовних тем і комунікативних 

ситуацій, спрямованих на удосконалення лінгвістичної, навчально-

стратегічної, прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції 

студентів. 

Mета і завдання навчального курсу. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Комунікативні стратегії основної іноземної мови 

(англійська мова)» є розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів 

до рівня вільного коректного використання англійської мови у широкому 

спектрі комунікативних ситуацій приватного, суспільного, професійного 

тощо життя. Її основними завданнями є підготовка і мотивація студентів до 

автономного навчання в концепції постійної самоосвіти з метою підвищення 

професійної кваліфікації після завершення навчання в університеті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

− мовленнєві зразки англійської мови; 

− програмну лексику; 

уміти:  

− вільно і правильно спілкуватися англійською мовою (з дотриманням 

усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у п’яти видах 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо, 

переклад); 

− аналізувати й обговорювати тексти з точки зору їх змісту, 

композиційних та індивідуальних стилістичних особливостей; 

− реферувати й анотувати тексти. 

Програмою передбачено 30 годин практичних занять. Практичні 

заняття забезпечуються відповідними методичними вказівками та 

навчальними матеріалами. 
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Навчальна дисципліна «Комунікативні стратегії основної іноземної 

мови (англійська мова)», поряд з практиками усного та письмового 

перекладу, перекладацьким аналізом фахових текстів є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» з перекладу з 

англійської мови, яка закладає фундамент для подальшої професійної 

діяльності випускника-перекладача.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

пор. 

Тема Кільк. год. 

(практ.) 

 

 

1 

2 

3 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Освіта. Проблеми молоді 

Проблеми вищої освіти в Україні 

Освіта в англомовних країнах 

Проблеми молоді: здоров’я, самореалізація, 

працевлаштування 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

2 

3 

Змістовий модуль 2. Книги. Сучасна 

англомовна література 

Улюблені автори 

Сучасна англомовна література 

Написання есе 

 

 

2 

2 

4 

 

 

1 

2 

3 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Сучасне мистецтво 

Сучасне мистецтво: проблеми й перспективи 

Мистецькі напрями й течії 

Обговорення творів мистецтва 

 

 

2 

2 

4 

 

 

1 

2 

 

3 

Змістовий модуль 4. Політичні, економічні та 

суспільні реалії сьогодення 

Війна та мир 

Політичні, економічні та суспільні аспекти 

розвитку різних країн 

Проблеми співіснування націй та релігій у 

сучасному світі 

 

 

2 

2 

 

4 

 Усього за семестр: 30 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  Освіта. Проблеми молоді 

Практичні заняття № 1, 2, 3 

Тема: Проблеми вищої освіти в Україні. Освіта в англомовних 

країнах. Проблеми молоді: здоров’я, самореалізація, працевлаштування 

Мета: засвоєння лексики з тем; удосконалення навичок усного 

мовлення; розширення світогляду студентів щодо освітніх реалій України й 

англомовних країн. 

Короткі теоретичні відомості 

Відмітні особливості систем вищої освіти Україним та англомовних 

країн. Проблеми молоді в усьому світі: здоров’я, самореалізація, 

працевлаштування тощо. 

Завдання до теми 

1. Прочитайте та перекладіть текст: 

Education in Ukraine 

Education is rooted in very old traditions reaching back to the pagan times. 

In the 16lh – 18th centuries, an increasing number of schools were set up by 

national religious-educational communities – “Brotherhoods”, for instance, in Lviv 

(1585), Kyiv (1615), Lutsk (1620). The Greek-Slavonic-Latin Collegium, 

Ukraine’s first institution of higher education, was founded in Ostroh in 1576. 

At the turn of the 18th century the level of public literacy placed Ukraine 

ahead of a number of Western and Eastern European countries. The first 

universities appeared in Kharkiv (1805), Kyiv (1834) and Odesa (1865). Later, 

“specialized institutes” were opened for training industrial, railroad engineers, 

agronomists, physicians and specialists in other fields. 

Present-day independent Ukraine has inherited a rather developed system of 

education from the previous regime, which answers the standards of the developed 
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countries. General secondary education in Ukraine is used to be free but 

compulsory. 

Despite today’s hardships resulting in the economic crisis, a programme of 

educational reforms is aimed at integrating the national schooling system into the 

world’s educational medium, at satisfying the people’s national-cultural needs and 

protecting their rights, irrespective of their ethnic origin. 

The educational system includes over 23,000 so-called pre-school 

educational establishments where some 2.000.000 children are taught their mother 

tongue. 

The basic link in the chain of public education in Ukraine is the “general 

education (grade) school”, with 21,350 schools and a student body of 6.9 million. 

Each has three stages: primary, basic and senior. Nowadays there is a new type of 

schools in Ukraine: gymnasia/gymnasiums (121), and lycees (124). Over 50 

private schools have appeared recently. 

There are 1,176 vocational training schools providing almost 800 

qualifications. In most of them (69%) the working students are also taught the 

complete curriculum of secondary education. 

Post-secondary education is provided by 754 institutions of what is known 

as the 1st and 2st Level of Accreditation, for example, technical schools and 

colleges training young specialists, and by 161 institutions of higher learning, such 

as universities, academies, conservatories, institutes. There are 14 classical and 45 

technological and branch universities, 30 academies and 72 institutes. Ukraine 

numbers a total of 1.5 million college-and-university students. 

Institutions of higher education enroll some 12,000 foreign students, 

postgraduates and visiting graduates, of whom 8,000 are on Ukrainian government 

scholarships. More than 120,000 specialists from 130 countries across the world 

have graduated since World War II. 

Among the well-known Universities in Ukraine are: Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv Polytechnic University, International 

Independent University “Kyiv-Mohyla Academy”, “Kyiv State Conservatory”, 
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Kharkiv Karazin National University, Ivan Franko National University of Lviv, 

Odesa State Naval Academy, and many others. 

2. Поясніть англійською: 

 to be rooted  to be free but compulsory 

 to reach back  curriculum 

 to set up  to enroll 

 for instance  scholarship 

 at the turn of  postgraduate 

 to inherit smth.  to graduate from 

3. Виконайте переклад з аркуша на англійську мову: 

Серед українських вишів, які надають молоді вищу освіту, особливе 

місце належить Київському національному університету. Він був заснований 

у 1834 році. З нагоди 105 річниці від дня народження видатного українського 

поета Т.Г. Шевченка був названий його іменем. 

В університеті існує 16 факультетів. Університет приділяє велику увагу 

налагодженню зв’язків зі світовими вишами. 

Київський національний університет проводить науково-дослідну 

роботу. Він добре відомий в країні та поза її межами своїм вкладом у наукові 

дослідження. 

4. Розмовна практика. Розкажіть про такі виші: 

 The University of Oxford 

 Cambridge University 

 Harvard University 

 Kyiv-Mohyla Academy 

 Kharkiv Karazin National University 

 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

5. Обговоріть з одногрупниками відмінності та спільні риси систем 

вищої освіти України, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 
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6. Перекладіть на англійську мову: 

Проблеми сучасної молоді 

Сучасний світ змінюється надзвичайно стрімко. Зміни відбуваються і в 

людях, насамперед, в молоді. Проблеми молоді відображають недосконалості 

та вади всього суспільства. Тому рішення цих труднощів зробить вплив на 

добробут усього соціуму. 

 Безробіття молоді як соціальна проблема. Проблеми такого 

характеру виникають через економічну нестабільності держави, не здатної 

надати необхідну кількість робочих місць, небажання роботодавців приймати 

низькокваліфікованих і недосвідчених співробітників. Молоді люди шукають 

роботу, але не можуть влаштуватися, через що не мають засобів до 

існування. Це стимулює до пошуку нелегальних заробітків, що нерідко 

штовхає до скоєння злочинів, наркотичної залежності, призводить до 

бідності, сприяє розвитку житлових проблем молоді, адже в таким умовах 

іпотека стає для молодої сім’ї непідйомним ярмом. 

 Проблеми морального виховання молоді. Не маючи життєвих 

перспектив, змушені вести боротьбу за виживання, деякі молоді хлопці та 

дівчата стають частиною кримінального світу. Соціальна незабезпеченість 

сімей, необхідність пошуків заробітку позначаються на культурі та освіті 

молоді: вони віддаляються від навчання й самовдосконалення. Погані умови 

проживання, відсутність можливостей до самореалізації штовхає молодих 

людей до алкоголю й наркотиків. Проблема алкоголізму серед молоді має 

жахливі масштабами – кожен другий старшокласник вживає спиртні напої 

двічі на тиждень. Проблема наркоманії серед молоді також є актуальною. 

Така залежність виникає не тільки у дітей з малозабезпечених сімей: 

наркоманами стають і діти заможних батьків. Чимало молоді має проблеми з 

табакокурінням. Кожен третій старшокласник палить постійно. 

 Культурні проблеми сучасної молоді. Зниження рівня життя молодих 

людей відбивається на рівні їх культурного життя. Популярні ідеї 

споживацького ставлення до життя знаходять відображення в культі грошей, 
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моди й суцільних задоволень. Окрім того, існують проблеми дозвілля молоді. 

У багатьох містах і селах не створено умов для культурного проведення 

вільного часу: немає доступних місць для занять спортом, гуртків за 

інтересами тощо, що штовхає молодь до деструктивних способів проводити 

вільний час. 

 Психологічні проблеми юнацтва пов’язані, головним чином, з 

відсутністю чіткого життєвого орієнтира. Із законами життя хлопців і дівчат 

знайомлять не тільки батьки, школа і книги, а й вулиця, продукти масової 

культури, ЗМІ, власний досвід. Юнацький максималізм можу спровокувати 

розвиток байдужості чи агресії, штовхнути до вступу в молодіжні 

неформальні угрупування. Окрім того, юнацтво – це пора, коли людині 

доводиться вирішувати безліч важливих завдань: обрати професію, другу 

половину, друзів, визначитися з життєвим шляхом, сформувати власний 

світогляд. 

Шляхи вирішення проблем молоді полягають в цілеспрямованій 

систематичній політиці держави, не тільки на паперах і в промовах. Влада 

має по-справжньому усвідомлювати, що юнаки та дівчата – це і є майбутнє 

країни. 

Контрольні питання 

1. Наведіть декілька аргументів на підтримку або на спростування 

таких тверджень: 

 Nobody needs education, just self-improvement. 

 Education is the key to economic success. 

 Education is the key to uniting nations, bringing human beings closely 

together. 

 New generation, same old problems. 

Література: [1, с. 66–69]. 
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Змістовий модуль 2  Книги. Сучасна англомовна література 

Практичні заняття № 1, 2, 3, 4 

Тема: Улюблені автори. Сучасна англомовна література. 

Написання есе 

Мета: засвоєння лексики з тем; удосконалення навичок усного та 

письмового мовлення; розширення світогляду студентів щодо літератури 

країн, мова яких вивчається. 

Короткі теоретичні відомості 

Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне 

висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає 

індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і 

свідомо не претендує на вичерпну відповідь. 

Завдання до теми 

1. Виконайте реферативний переклад тексту: 

Slightly fewer Americans are reading print books, new survey finds 

(by Lee Rainie and Andrew Perrin) 

The number of book readers has dipped a bit from the previous year and the 

number of e-book readers has remained flat, according to new survey findings 

from Pew Research Center. 

Seven-in-ten American adults (72%) have read a book within the past year, 

whether in whole or in part and in any format, according to a survey conducted in 

March and April. That figure has fallen from 79% who said in 2011 they had read 

a book in the previous year, but is statistically in line with survey findings starting 

in 2012. 

Many book publishers, researchers and retailers have wondered whether the 

introduction of e-books would impact book reading overall or lead to a decline in 

the number of books read in print. This year’s data show a slight decline in the 

number of American adults who read print books: 63% of American adults say 

they read at least one book in print in the past year, compared with 69% who said 

the same the year before and 71% in 2011. 
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The survey data – which measure who has read at least one book in whole or 

in part in the previous year, how many they read and what formats they use – come 

as industry data out last month indicate that Americans remain hybrid consumers. 

Digital sales, which comprise about 20% of the market, have slowed sharply, while 

print sales have stayed relatively strong, according to the Association of American 

Publishers. 

Several years of Pew Research Center survey data indicate there has been 

little change in the share of adults consuming e-books or audio books. The new 

survey shows that 27% of Americans read an e-book in the past 12 months – up 

from 17% in 2011. But that figure is statistically similar to the size of the e-book 

reader population captured in a Pew Research survey in 2014. Audio book 

consumption has remained stable, with 12% of Americans saying they listened to a 

book that way. 

The data reveal a somewhat surprising generational pattern in book reading. 

Young adults – those ages 18 to 29 – are more likely than their elders to have read 

a book in the past 12 months. Fully 80% of young adults read a book, compared 

with 71% of those ages 30 to 49, 68% of those 50 to 64 and 69% of those 65 and 

older. 

Among all Americans, the average (mean) number of books read in the 

previous year was 12 and the median (midpoint) number of books read was four. 

Some 27% of adults said they hadn’t read any books over the past year, while 1% 

said they did not know or refused to answer. 

Both the mean and median book-reading figures have fluctuated over the 

years, and there is no indication that the intensity of book reading over the years 

has permanently shifted in one direction or another, according to the Pew Research 

surveys and similar polls by Gallup. 

In the most recent survey, those most likely to be book readers included 

women; young adults (those ages 18-29); those with higher levels of education and 

higher household income; and whites. These patterns largely hold for overall book 

reading and for the different reading platforms – printed books and e-books. 

http://www.nytimes.com/2015/09/23/business/media/the-plot-twist-e-book-sales-slip-and-print-is-far-from-dead.html?_r=0
http://www.pewinternet.org/2014/01/16/e-reading-rises-as-device-ownership-jumps/
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The average woman read 14 books in the past 12 months, compared with the 

nine books read by the average man, a statistically significant difference. The 

median number of books read by women was five, compared with a median of 

three for men, which was not statistically significant. 

Those with higher levels of education were more likely to have read multiple 

books than those with high school diplomas or less. The typical college graduate or 

someone with an advanced degree read an average of 17 books in the previous 

year, compared with nine for high school grads and three for those who did not 

graduate from high school. 

2. Перекладіть на англійську мову з аркуша: 

Що і як читають українці 

Експерти проаналізували результати кількох досліджень і склали 

цілісну картину того, що, як і чому читають українці останнім часом. Чи, 

скоріше, не читають? 

Що читають? Близько 42% опитаних зізналися, що не прочитали 

жодної книжки за останній рік, а 12% сказали, що взагалі не читають книжок. 

Понад половину українців за останній рік приділяли увагу соціально-

політичним оглядам ЗМІ та художній літературі. Трохи менше, 42%, читають 

спеціалізовану літературу, майже стільки ж-посібники і самовчителі, 30%-

тексти про культуру та мистецтво, 27%-духовну та релігійну літературу. 

Як читають? Середній українець читає 4,3 книжки за рік. При цьому 

35% українців читають від 1 до 5 книжок на рік, 13% - від 6 до 10, і лише 

кожен десятий читає понад 11 книжок на рік. Водночас 77,7% стверджує, що 

люблять читати, а 53,9% вважає, що читає недостатньо. Читання залишається 

третім за популярністю видом дозвілля після перегляду телебачення і 

спілкування з друзями. 

Чому так мало? Більшість респондентів, які не читають, назвали 

причиною відсутність потреби у читанні (60-77% в залежності від типу 

тексту). Серед інших причин відмови від читання назвали проблеми з 

доступом до літератури, брак вільного часу і якісної літератури на ринку. 
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Невтішні цифри експерти пояснюють кількома чинниками: відсутністю моди 

на освіченість, старінням бібліотечних фондів, поширенням інтернету та 

інших розваг і навіть впливом «буремних дев’яностих». 

А що у інших? Найбільше у Європі читають шведи, близько 84% з них 

читає хоча б одну книжку за рік, а у США вдвічі менше людей (близько 6%), 

що взагалі не читають, аніж в Україні (12%). Водночас, в Естонії і Казахстані 

чверть населення не читає книжок. 

Контрольні питання 

1. Коротко висловіться на задані теми: 

 Library of the future. 

 Books will die. 

 I know what people will read in 100 years. 

 My all-time favourite author. 

Література: [5; 8]. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3  Сучасне мистецтво 

Практичні заняття № 1, 2, 3, 4 

Тема: Сучасне мистецтво: проблеми й перспективи. Мистецькі 

напрями й течії. Обговорення творів мистецтва 

Мета: засвоєння лексики з тем; удосконалення навичок усного 

мовлення; удосконалення навичок з підготовки доповіді, що 

супроводжується графічною презентацією; розширення світогляду студентів 

щодо сучасного мистецтва країн, мова яких вивчається. 

Короткі теоретичні відомості 

Сучасне мистецтво – необтяжене термінологічною точністю поняття, 

що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або 

посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли в другій 

половині XX століття. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Завдання до теми 

1. Перекладіть на українську мову з аркуша: 

A personal history of graffiti 

Twenties-century graffiti during World War II. Soldiers across Europe 

started finding the message “Kilroy was here” from a mysterious individual who 

wrote it on public spaces. Kilroy’s tag became synonymous with the V (“victory”) 

symbol. 

In the 1950s, street gangs began writing graffiti on bathroom walls to help 

identify themselves and to mark their territories. Modern-day graffiti started in 

New York City in the late 19 60s. It began with young kids writing their names 

throughout the city. Slowly it became a global movement that is an important part 

of the art world today. 

When I was just a kid in the 1970s, one of our favorite activities was called 

bombing. (The word bombing simply means to cover an area with the writer’s tag 

in either ink or paint.) We mostly bombed walls and benches in the parks. First, we 

used colored markers. Later we started making our own markers and added 

different inks. Black was the most popular color because blue and red faded. White 

and purple were also popular. Then we discovered spray paint, and graffiti took on 

a whole new form. 

Soon we found that the park wasn’t enough, so we moved into the subways. 

We wanted the whole city to know who we were. Graffiti writers expanded their 

creativity by using the subway cars as moving canvases. The simple tags of the 

early 1970s changed into much larger, more complex productions. Unfortunately, 

the city of New York never saw graffiti as the official art form of the Big Apple. 

For years, the police fought a battle against graffiti and those who created it.  

Consequently, bombing became a much more dangerous activity, but graffiti 

artists didn’t stop. They took greater and greater risks. They risked arrest, 

electrocution, dismemberment, and even death. This was the real graffiti. Then in 

the 1980s New York learned how to clean the subway cars permanently. This 

eventually destroyed NYC subway graffiti forever.  
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You are probably wondering, “What was the point of writing your name or 

tag all over the place? Wasn’t this a form of vandalism? Wasn’t this an illegal 

activity? How can one claim this destructive act was a form of art?” Art can be 

visually created, such as with a painting or a piece of sculpture. Art can also be a 

novel, a piece of music, a film, a play, or poetry. Art does not have to be beautiful 

to its audience. In other words, it doesn’t have to be considered good or valuable. 

Artists use their creations to communicate ideas, attitudes, and beliefs. 

For me, graffiti was a way of expressing my existence. Just like companies 

have logos and nations have flags, graffiti was my way of saying, “Hey, look 

world. Here I am!” In addition, just like other art, graffiti sends a message. Writers 

used the subway canvases to express their thoughts on family, religion, and 

politics.  

Today, graffiti has spread around the world. It is also an accepted art form. 

Today, we see graffiti imagery on book covers, video games, and in cyberspace. 

1a. Think about your ideas. Choose the best four responses to graffiti you 

think a government should make: 

a) place restrictions on the sale of aerosol paint 

b) set heavy fines and possible time in jail for offenders 

c) make graffiti writers wash off their work 

d) ignore the problem 

e) give rewards to people who report graffiti writers 

f) educate children about why graffiti is bad 

g) provide special walls for graffiti artists 

h) paint all government buildings with special washable paint 

i) other. 

2a. Talk about your ideas: 

 What can governments do to stop young people from writing graffiti? 

 Do you think that graffiti is art? Why or why not? 
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2. Перекладіть на англійську мову з аркуша: 

Сучасні мистецькі та естетичні напрями ХХІ стодіття 

Сучасне  мистецтво  (з  англ.  сontemporary  art  –  актуальне 

мистецтво) – сукупність мистецьких напрямів, які зародилися в другій 

половині ХХ сторіччя. Сучасне мистецтво зародилося від модернізму ((від 

італ. modernіsmo – «сучасна течія») – загальна назва напрямів мистецтва і 

літератури на зламі ХІХ–ХХ століть: модерн, експресіонізм, футуризм, 

кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, неоімпресіонізм, постімпресіонізм, абстрактне 

мистецтво, функціоналізм і т. ін.), чи є протилежним цьому явищу. 

Модерн (з фр. moderne – сучасний) – напрям в американському й 

європейському мистецтві, який виник в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. 

Модерн переосмислює і стилізує риси мистецтва різноманітних епох, і 

виробляє власні художні засоби, побудовані на переконаннях асиметрії, 

орнаментності та декоративності. Відмінними особливостями модерну є 

відхід від прямих ліній і кутів до більш природних ліній. 

Експресіонізм (з фр. expressіon – виразність) – модерністська течія в 

західноєвропейському мистецтві з’явилася на початку ХХ сторіччя, виникла 

як відгук на Першу світову війну. Ідейною основою експресіонізму став 

протест проти потворного світу, все більшого відсторонення людини від 

матеріального світу. Експресіоністам властиві тяжіння до містики і 

песимізму. 

Футуризм (з італ. futurum – майбутнє) – один з мистецьких напрямів, 

який з’явився на початку ХХ століття, що тяжів до створення мистецтва 

майбутнього та відкидав класичний художній спадок. Основні теми 

футуризму: досягнення техніки і технічний прогрес. Футуристи 

захоплювалися технікою тоді, як проблеми людини їх не цікавли. 

Кубізм (з фр. cubіsme, пішло від сube – куб) – модерністський напрям в 

живописі, що виник на початку ХХ сторіччя, який висунув на перший план 

пряме завдання будування об’ємної форми на площині. Художники-кубісти 

зображали предметний світ у вигляді об’єднання геометричних тіл і фігур. 
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Дадаїзм (з фр. dadaіsme, dada – дерев’яна конячка, в непрямому 

значені – дитячий лепет) – модерністський літературно-художній напрям, для 

якого характерні свідомий нераціональність і демонстративний несмак. 

Зародився в часи Першої світової війни у Швейцарії, як відголос на 

жорстокість війни, на думку дадаїстів, це підкреслило безглуздість існування. 

У 1922 р. дадаїзм комбінується з сюрреалізмом. 

Сюрреалізм (з фр. surrealіsme – понад і реалізм) – один з напрямків 

модернізму. Сюрреалізм виник у Франції в середині ХХ століття. Художники 

з неперевершеною точністю створювали нелогічні картини звичайних 

предметів або використовували нестандартну техніку живопису. Джерелом 

художньої творчості вважалося підсвідоме, наприклад, сновидіння. Для 

митців цього напряму характерні викривлені пропорції предметів і 

неприродне поєднання предметів. 

Неоімпресіонізм (від фр. neoimpressionisme) – різновид 

постімпресіонізму; художній напрям в живописі, що виник у Франції в кінці 

ХІХ століття. Розвиваючи художньо-естетичні принципи пізнього 

імпресіонізму, який виказував підвищений інтерес до оптичних явищ у 

природі, неоімпресіоністи прагнули довести до логічного завершення 

емпіричні знахідки попередників на основі наукових досягнень, передати за 

допомогою живописних прийомів все багатство оптичних ефектів. 

Постімпресіонізм (від фр. postimpressionisme) – напрям у світовому 

живописі, який виник в кінці ХІХ століття, внаслідок втрати популярності 

імпресіонізму і є природним продовженням розвитку цієї течії. Головною 

відмінною рисою постімпресіоністів було те, що вони відійшли від передачі 

миттєво-чуттєвої картини навколишнього світу і намагалися передати 

глядачеві філософський сенс буття. 

Мистецтво сучасності в сьогоденному своєму вигляді сформувалося в 

1960-70-х роках. Художні шукання тих часів можна вважати пошуком 

альтернатив модернізму. Це був пошук нових образів і засобів виразу. 
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Французькі філософи, запропонували термін «постмодернізм», який 

прийняли і художники. 

На початку другої половини ХХ століття настала доба 

постмодернізму – нового етапу в розвитку людства. Сам термін 

«постмодернізм» не має чіткого і загальноприйнятного визначення. Є безліч 

різних теорій стосовно характеристик та хронології тлумачення цього етапу, 

що формулюють супротивне бачення. Саме різноманітні точки зору і 

визначають головну відмінність постмодернізму від попередніх етапів. 

Плюралістична теорія, яка полягає не тільки в різноманітті думок, а і в 

рівності їх існування, означає відсутність шукання істини, сенсу життя та 

спроб їх відтворення, що було звичним для модернізму. Дослідники 

постмодернізму використовують відносно єдині поняття . Також в 

постмодерністському комплексі існують самостійні групи та течії критиків 

теоретичними та естетичними напрямами, що можуть майже не мати нічого 

спільного між собою. 

Постмодернізм формувався під впливом досвіду, який виник після 

Другої світової війни. Своєю появою постмодернізм зобов’язаний 

розчаруванню людей в ідеалах, в цінностях, у вірі в прогрес і безмежність 

людських можливостей та технічний розвиток. 

Сьогодні існує ряд визначень сутності постмодерну. Наприклад, 

М.Н. Епштейн визначальним у виникненні постмодерністської культури 

бачить безперервне зростання кількості інформації в суспільстві. На межі 

ХХ-ХХІ сторіччя людина має сприймати в тисячі разів більше інформації, 

ніж навіть 200 років тому. Тому це надає постмодерністському етапу 

шокового характеру, бо людина тяжко співвідносить себе з довкіллям. 

Формується новий тип чуттєвості людини, що виражається в байдужому 

відношенні до дійсності. 

Постмодерністи шукали альтернативи модернізму, що призвело до 

пошуку нових образів, засобів і форм вираження. Зацікавленість від об’єкту 

зображення перейшла до процесу створення. 
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Концептуальне мистецтво (з лат. conсeptus – думка), напрям у 

модернізмі, метою якого було створення творів більш-менш розкутих від 

матеріального вираження «художніх ідей». Послідовники концептуалізму в 

своїх картинах замінювали зображення написами, діаграмами, схемами. При 

цьому матеріальні засоби виконують роль лише збудника уявлень, а 

предметом споглядання є уявна форма. 

Соц-арт виникає в мистецтві 1970-х – початку 1990-х років. Митці соц-

арту користувалися у своїх роботах стилістику, мову і завоювання 

соцреалізму. Проте у творах митців наявні гумор, іронія та саркастичне 

ставлення до ідеологічних пропагандистських виразів. 

Оп-арт (з англ. oр art, скорочення від optісal art – оптичне мистецтво) – 

неоавангардистська течія образотворчого мистецтва. При тривалому 

спогляданні на картину має виникати візуальний ефект руху частин 

композиції, але картина залишається нерухомою. 

Поп-арт (з англ. popular art – популярне, доступне мистецтво) – 

мистецтво, яке творить вибуховий, шокуючий ефект – неоавангардистська 

течія. Поп-арт набув поширення з другої половини ХХ сторіччя. 

Представники цього напрямку відтворюють типові речі сучасного життя, 

популярні друковані зображення відомих особистостей, вирізки з газет або 

включають в себе ці предмети. Представники поп-арту гадали, що художню 

значущість можна побачити у будь-якому предметі, використовуючи та 

поєднуючи в своїх композиціях різні предмети. 

Контрольні питання 

1. Коротко висловіться на наступні теми: 

 My favorite art movement. 

 What I really mean by art. 

Література: [1, c. 127–138; 4]. 
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Змістовий модуль 4  Політичні, економічні та суспільні реалії сьогодення 

Практичні заняття № 1, 2, 3, 4 

Тема: Війна та мир. Політичні, економічні та суспільні аспекти 

розвитку різних країн. Проблеми співіснування націй та релігій у 

сучасному світі 

Мета: засвоєння лексики з тем; удосконалення навичок усного 

мовлення; розвиток усних та письмових перекладацьких навичок; 

розширення світогляду студентів щодо соціальних, політичних та релігійних 

реалій країн, мова яких вивчається. 

Короткі теоретичні відомості 

Економічні, етнографічні (побут, праця, духовна культура, етнічні 

об’єкти, міри й гроші) та суспільно-політичні (адміністративно-

територіальний устрій, органи й носії влади, суспільно-політичне життя, 

військові реалії) реалії сучасного світу. 

Завдання до теми 

1. Виконайте письмовий переклад тексту: 

Hybrid war – does it even exist? 

The recent Russian intervention in Ukraine has generated much debate about 

the use and effectiveness of hybrid warfare, a type of warfare widely understood to 

blend conventional/unconventional, regular/irregular, and information and cyber 

warfare. 

In the last decade, some of the most important military forces and coalitions 

in the world, including the North Atlantic Treaty Organization (NATO), have 

attempted to address and counter so-called hybrid threats. Rather than develop 

strategies based on ‘hybrid’ challenges (an elusive and catch-all term), I believe 

decision-makers should stay away from it and consider warfare for what it has 

always been: a complex set of interconnected threats and forceful means waged to 

further political motives. 

The term ‘hybrid warfare’ appeared at least as early as 2005 and was 

subsequently used to describe the strategy used by the Hezbollah in the 2006 
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Lebanon War. Since then, the term “hybrid” has dominated much of the discussion 

about modern and future warfare, to the point where it has been adopted by senior 

military leaders and promoted as a basis for modern military strategies. 

The gist of the debate is that modern adversaries make use of 

conventional/unconventional, regular/irregular, overt/covert means, and exploit all 

the dimensions of war to combat the Western superiority in conventional warfare. 

Hybrid threats exploit the “full-spectrum” of modern warfare; they are not 

restricted to conventional means. 

There is no discussion that adversaries, past and present, have developed 

creative uses of the “full-spectrum” of warfare, including the use of regular and 

irregular tactics across all dimensions of war. Altogether this may well form a 

hybrid set of threats and strategy, but it is not clear why the term “hybrid” should 

be used, beside its mere descriptive value. 

In practice, any threat can be hybrid as long as it is not limited to a single 

form and dimension of warfare. When any threat or use of force is defined as 

hybrid, the term loses its value and causes confusion instead of clarifying the 

“reality” of modern warfare. 

Another issue with everything “hybrid” is that the use of a new term 

suggests there is something new about modern warfare – while this may not be the 

case. In his seminal book on Future Warfare, renowned military strategist Colin 

Gray convincingly argues that future, and by extension modern, warfare is 

essentially more of the same. 

Most, if not all, conflicts in the history of mankind have been defined by the 

use of asymmetries that exploit an opponent’s weaknesses, thus leading to complex 

situations involving regular/irregular and conventional/unconventional tactics. 

Similarly, the rise of cyber warfare has not fundamentally changed the nature of 

warfare, but expanded its use in a new dimension. 

At a recent event sponsored by NATO and organized by the Atlantic 

Council, attendees were told that “there is no agreed definition of terms related to 

hybrid warfare.” In other words, the 28 members of the North Atlantic Alliance 
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cannot agree on a clear definition of what they are facing. How can NATO leaders 

expect to develop an effective military strategy if they cannot define what they 

believe is the threat of the day? 

So my recommendation is that NATO, and other Western decision-makers, 

should forget about everything “hybrid” and focus on the specificity and the 

interconnectedness of the threats they face. Warfare, whether it be ancient or 

modern, hybrid or not, is always complex and can hardly be subsumed into a single 

adjective. Any effective strategy should take this complex environment into 

account and find ways to navigate it without oversimplifying. 

2. Перекладіть текст з аркуша, висловіть та аргументуйте власну точку 

зору з приводу проблеми, яку він окреслює, у 10–15 реченнях. 

Could ISIL go nuclear? 

This year has shown that terrorism is again coming closer to Europe. After 

Madrid in 2003 and London in 2005, this year it has already visited Paris, Brussels 

and Verviers. Tomorrow it could be Frankfurt, Berlin or Rome. 

Muslim countries in Asia are also at risk. The US has had its own terrorist 

experiences with New York, Boston and other attacks. While public attention is 

currently very much focused on military security in Europe, and in particular in 

Europe’s Eastern neighbourhood, much less attention is given to developments on 

the southern borders of NATO. Terrorist groups operating there, as inhumane as 

they are, are still considered primarily as a “conventional threat”. 

But a further particular risk could become a major threat to Western 

societies. There is a very real - but not yet fully identified risk - of foreign fighters 

in ISIL’s ranks using chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) 

materials as “weapons of terror” against the West. 

One can easily imagine the number of victims created by panic as well as the 

economic disruption if the ’Charlie Hebdo’ attacks had centred on “Chatelet les 

Halles”, the biggest Paris metro station, with an improvised explosive device 

containing radioactive sources or chemical material instead of using Kalashnikovs. 

The deadly Tokyo attacks in 1995 using toxic chemical material, (the so called 
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“Sarin attack”), could have killed many more people. Had Aum Shinrikyo used all 

the Sarin they had actually produced, a large part of Tokyo’s population would 

have died. Thus the attacks led at the time to a complete rethinking of the threat 

perception, well before 9/11. 

Until now, the Tokyo attacks have fortunately remained an exception and 

most terrorist groups have used “conventional” explosives or weapons, simply 

because they lacked access to know-how and material. 

This may soon change. And there is a reason. 

A new threat scenario 

A lot has been written recently regarding the rising power of an organisation 

that calls itself the “Islamic State in the Levant” (ISIL) or “Daesh”. ISIL has 

attracted at least hundreds if not thousands of foreign fighters from Western 

countries to join its ranks. What makes ISIL different is exactly that. 

Hundreds of foreign fighters, some with solid academic and educational 

backgrounds and intellectual knowledge, have joined the cause and continue to do 

so every day. Furthermore ISIL’s success is based on an effective media strategy 

of looking at the utmost possible “news effect” of their attacks. Together with their 

access to high levels of funding, these three elements bear the real risk of the group 

turning into practice what up to now has been largely a theoretical possibility: to 

actually employ weapons of mass destruction or CBRN material in terrorist 

attacks. 

We might thus soon enter a stage of CBRN terrorism, never before 

imaginable. Worrying reports confirm that ISIL has gained (at least temporarily) 

access to former chemical weapons storage sites in Iraq. They might soon do so in 

Libya. They allegedly used toxic chemicals in the fighting around Kobane. Even 

more worrying, there are press reports about nuclear material from Iraqi scientific 

institutes having been seized by ISIL. This demonstrates that while no full scale 

plots have been unveiled so far, our governments need to be on alert. Generating 

improved military and civil prevention and response capabilities should be a high 

priority and should not fall victim to limited budgets in times of economic crisis. 
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New actors 

Apart from their ideology, an even more fundamentalist and aggressive 

version of jihad than Al Qaida’s, four unique features make ISIL different: 

First, their “possession” (or de facto control) of a huge “territory”, stretching 

from the Turkish border in Syria to close to Baghdad in Iraq and approaching the 

Lebanese border. Numerous air strikes by the international “Anti-ISIL coalition”, 

in which a number of NATO Allies are involved, tried to target ISIL and its 

strongholds. However, despite coalition and Iraqi Armed Forces successes in 

forcing ISIL to give up some territory, the group remains able to control and find 

refuge in large parts of Syria and Iraq, most recently by capturing the city of 

Ramadi. 

Second, the reported access to extraordinary levels of funding. ISIL is 

reputed (much more than Al Qaida ever did) to earn money through “economic” 

and fundraising activities inside their territories, from supporters abroad and from 

the collection of ransom money. Most recently, the Ambassador of Iraq to the UN 

even claimed that ISIL was selling human organs from victims to earn money. 

They are said to be already involved in human smuggling of migrants from Libya 

to Europe to create funding. 

Third, ISIL, in addition to its strong ideological motivation, is building its 

success on the use of social and other media in a way rarely seen before by other 

terrorist groups. This helps them gain attention at any cost for their atrocities, such 

as the decapitation or even the burning alive of hostages. 

Fourth and most dangerously, the hundreds if not thousands of foreign 

fighters from the Arab world and Western countries in ISIL’s ranks, some of them 

with solid knowledge including in chemical, physical and computer sciences, 

makes ISIL special. A full assessment is still very difficult, as only a limited 

amount of information on the backgrounds of the fighters is publicly available. 

Notwithstanding that, it is clear that ISIL attracts growing numbers of young 

foreigners daily from all levels of society. Clearly reported cases show that ISIL 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2199.pdf
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actually has already acquired the knowledge, and in some cases the human 

expertise, that would allow it to use CBRN materials as “weapons of terror”. 

Access to material 

A full threat analysis needs to look specifically at how and where the 

terrorists could actually get hold of CBRN material. Reportedly in the past, it was 

exactly the difficulty of access and handling of this material that limited terrorist 

groups’ appetite, including Al Qaida, in using them in actual attacks. Osama Bin 

Laden is reported to have even advised against this. However, over the past few 

months several potential sources where ISIL has gained access, or had the 

possibility of access to such material, have been made public. 

Chemical weapons 

Most of the declared chemical weapons (CW) material has been removed 

from Syria in the past few months and destroyed. However, there are indications 

that some material still remains in the country and is potentially accessible to ISIL. 

In addition, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 

suggested that chemical material not qualifying as CW and not subject to being 

declared under the CW convention, such as chlorine,has actually been used by the 

Assad regime in the fight against the Syrian opposition. Some press reports 

indicate that ISIL might have done the same. 

Even more worrying, ISIL actually controlled the so-called Al Muthanna site 

in Iraq for some months during 2014. At this site, according to UN reports, 

bunkers from the past Iraqi CW programme contained “2,000 empty artillery shells 

contaminated with mustard agents, 605 one tonne mustard containers with residues 

and heavily contaminated construction material”. 

Iraqi forces claim to have retaken possession of the site. However, the 

fragile state of these buildings makes it too dangerous for regular Iraqi forces (but 

not necessarily for ISIL “martyrs”) to enter the bunkers and check whether any 

looting has taken place. While it is reported that the stored material would be of 

limited toxicity due to its age, it can still be used to create panic. 

http://photos.state.gov/libraries/netherlands/328666/pdfs/THIRDREPORTOFTHEOPCWFACTFINDINGMISSIONINSYRIA.pdf
http://photos.state.gov/libraries/netherlands/328666/pdfs/THIRDREPORTOFTHEOPCWFACTFINDINGMISSIONINSYRIA.pdf
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Also, no one is able to tell how much material so far has landed in the hands 

of ISIL. According to most recent reports in the New York Times, in mid-2000 the 

CIA repeatedly purchased nerve agent rockets from a secretive Iraqi seller but that 

the relationship “dried up” in 2006. Nobody knows with certainty how much 

material is still out there. Libya, where ISIL is establishing a new stronghold, has 

still not destroyed all its chemical materials from previous programmes. They 

could also fall into ISIL’s hands. 

Nuclear material 

Equally of concern is that ISIL fighters or supporters have stolen nearly 90 

pounds (approx. 40kg) of low enriched uranium from scientific institutions at the 

Mosul University in Iraq. Due to its limited toxicity, again this material can be 

used rather to spread panic than to inflict serious physical harm. Yet, it is not 

without risk. 

It’s not for nothing that the US and other Western countries have been 

helping Iraqi authorities since the mid-2000s secure and recover other more 

dangerous material. The programme included securing and removing orphaned and 

disused radioactive sources and nuclear waste from previous Iraqi programmes that 

were dismantled after the second Gulf war. 

The clear aim of these efforts was to reduce the risk of terrorists acquiring 

these dangerous nuclear materials. It remains questionable whether all dangerous 

materials have indeed been removed from Iraqi territory. As for Syria, there are 

still unconfirmed reports that the country has moved nuclear material, intended to 

be used in the destroyed Dair al-Sour reactor, to an undisclosed storage site near 

the city of Kusair. 

Finally, despite existing but often loose controls, accessible industrial 

chemicals, radioactive sources or other CBRN material out of regulatory control 

might be used by returning fighters or home grown “lone wolves” to plan or 

commit acts of terror. On February 16 this year, the UK police reportedly arrested 

a man called Mohammed Ammer Ali charged with trying to obtain 500g of Ricin, 

a material used in chemical weapons. 
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Access to know-how and the resulting threat to the West 

Still not enough is known publicly about the exact level of knowledge and 

expertise of ISIL fighters and foreign fighters in their ranks for dealing with CBRN 

material. Some of them have reportedly received higher education in Western 

universities or otherwise acquired the necessary knowledge. One confirmed case is 

a former Saddam WMD specialist, Salih Jasaim Muhammad Falah al-Sabawi, who 

was allegedly killed by a US air strike near Mosul on 24 February 2015. According 

to US intelligence sources, Al-Sabawi had previously worked at the Al Muthanna 

site referred to above, and was allegedly gathering relevant equipment. ISIL’s 

ambitions to acquire chemical weapons are referred to by these intelligence sources 

as “more than just notional”. 

The threat to Western nations and for the region 

To understand the threat, one needs to distinguish between different groups 

of possible perpetrators. 

First there are the returning foreign fighters. They could be ready to bring 

their “fight” to Western countries at any price either directly or as so-called 

“sleeper cells” (or “human time bombs”) awaiting a signal to act. While a smaller 

group of them might have lost any illusion about the “legitimacy” of ISIL fights 

and are willing to change course, others have been further radicalised. 

Second, there are the so-called “home grown” terrorists within Western 

countries, radicalised followers of ISIL or Al Qaida. Most of the perpetrators of the 

terrorist attacks in Paris and of uncovered plots in Belgium, UK, and other 

European countries, belonged to the latter group. 

Third, there is an undeniable threat by fighters in the Iraqi, Syrian and 

Libyan combat theatres, creating a risk for the local population and the countries in 

the immediate vicinity. As referred to above, ISIL is reported to have made use of 

a widely available industrial chemical, chlorine, in the ongoing fighting, as did the 

Assad regime. 
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Returning foreign fighters could be ready to bring their “fight” to Western 

countries at any price either directly or as so-called “sleeper cells” (or “human time 

bombs”) awaiting a signal to act 

NATO’s response 

NATO’s response does not need to start from scratch. Over more than 15 

years, NATO, as well as individual Allies, have built up capacities to prevent, 

protect and recover from WMD attacks or CBRN events. Some activities started 

well before the 9/11 terrorist attacks. 

NATO tools include the Combined Joint CBRN Defence Task Force, a 

strong military capacity created by volunteering Allies to be at the disposal of 

NATO in case of a WMD or CBRN attack. Regular training ensures its operational 

readiness. Intelligence sharing and reporting to Allies helps to identify potential 

threats. 

The Joint CBRN Centre of Excellence, established by Allies in the Czech 

Republic, provides training and expertise to military customers and first responders 

in Allied and partner countries. It integrates a “Reach Back facility” operated 24/7 

to react and provide scientific and operational advice in case of an attack, having 

access to a large secondary network of expertise in Allied countries. 

The Defence against Terrorism Centre of Excellence (CoE) in Ankara, 

Turkey, provides advice and undertakes research on the terrorist threat including 

the issue of foreign fighters. Other NATO CoEs and agencies as well as Allied 

national military capacities are consistently reviewing, together with Allied civil 

protection forces (police, firefighters etc.) preparedness plans against possible 

CBRN attacks. These response capacities are also regularly trained in exercises 

and are on standby in case of any attack, whether committed by state actors, ISIL 

members or lone wolf terrorists. 

Conclusion 

As terrorism is again coming closer to Europe, more attention needs to be 

paid to the developments on NATO’s southern borders to the possible use of 

CBRN material in terrorist attacks not just in the region but also in Western 
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societies. NATO and its Allies need to step up their preparedness and be ready to 

act jointly, including by ensuring that necessary military and civil prevention and 

response capabilities remain adequately funded - even in periods of defence and 

public spending being under stress in many Allied countries. 

3. Перекладіть текст з аркуша. 

Holy wars 

Modern people often regard the idea of a holy war as a contradiction. Killing 

thousands of people and causing wholesale destruction seems to be as far from 

holiness as one can get. 

But religion and war have gone hand in hand for a long time. Armies go into 

battle believing that God is with them, often after prayers and sacrifices to keep 

God on their side. In tribal cultures (including Biblical ones) when a people lose a 

war they often have to change to the worship of the winner’s gods. 

However involving God as part of the campaign does not make a war a holy 

war – for a war to be a holy war, religion has to be the driving force. 

Holy wars usually have three elements: 

 the achievement of a religious goal 

 authorised by a religious leader 

 a spiritual reward for those who take part. 

Many of the wars fought in the name of religion do conform to the just war 

conditions, but not all of them. 

Religious causes 

Francis Bacon said there were five causes for holy war: (he wrote in a 

Christian context, but the categories would be usable by any faith): 

 to spread the faith; 

 to retrieve countries that were once Christian, even though there are no 

Christians left there; 

 to rescue Christians in countries that were once Christian from ‘the 

servitude of the infidels’; 
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 recover and purify consecrated places that are presently being ‘polluted 

and profaned’; 

 avenge blasphemous acts, or cruelties and killings of Christians (even if 

these took place long ago). 

Only the first of these causes is completely outside the scope of the 

conventional idea of a just cause. Some of the other causes, because of the length 

of time that can pass since the offending act took place are probably not just causes 

either. 

Lawful authority 

The legitimate authority for a holy war is not the government of a state 

(except in a theocracy) but the Church, or the relevant organization or person who 

heads the religious institution concerned. 

In ancient times the authority was often God – in the Bible there are several 

occasions where God gave direct instructions to peoples to wage war. This would 

not be the case today. 

Personal reward 

The third condition of a holy war is a spiritual reward for those who take 

part. The doctrine of the just war does not refer to any personal rewards for the 

participants – and such rewards would be against such a generally austere doctrine. 

History 

The first holy war was probably in October 312 CE when the Roman 

emperor Constantine saw a vision of the cross in the sky with this inscription “in 

hoc signo vinces” (in this sign you will win). 

Constantine trusted the vision and had the cross inscribed on his soldiers’ 

armor. Even though his forces were outnumbered, he won the battle against an 

army that was using pagan enchantment. (Historians regard this as a turning point 

in Christianity’s fortune.) 

The Crusades 

The great series of western holy wars were the Crusades, which lasted from 

1095 until 1291 CE. The aim was to capture the sacred places in the Holy Land 
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from the Muslims who lived there, so it was intended as a war to right wrongs 

done against Christianity. 

The first Crusade was started by Pope Urban II in 1095. He raged at the 

capture of the holy places and the treatment given to Christians, and ordered a war 

to restore Christianity. He said that the war would have the support of God: 

Let this be your war-cry in combats, because this word is given to you by 

God. When an armed attack is made upon the enemy, let this one cry be raised by 

all the soldiers of God: It is the will of God! It is the will of God! 

...Whoever shall determine upon this holy pilgrimage and shall make his 

vow to God to that effect and shall offer himself to Him as a living sacrifice, holy, 

acceptable unto God, shall wear the sign of the cross of the Lord on his forehead or 

on his breast. 

The pope also absolved all who took part in the crusade of all their sins. 

The first Crusade captured Jerusalem after bitter fighting, and the residents 

of the city were brutalised and slaughtered by the Christian invaders. The invaders’ 

conduct breached the principles of modern just war ethics, and the massacres still 

colour Islamic politics today. 

4. Перекладіть текст з аркушу, висловіть та аргументуйте власну точку 

зору з приводу заходів, які може вжити людство, аби подолати проблему 

голоду. 

Hunger Statistics 

Every year, authors, journalists, teachers, researchers, schoolchildren and 

students ask us for statistics about hunger and malnutrition. To help answer these 

questions, we’ve compiled a list of useful facts and figures on world hunger. 

 Some 795 million people in the world do not have enough food to lead a 

healthy active life. That’s about one in nine people on earth. 

 The vast majority of the world’s hungry people live in developing 

countries, where 12.9 percent of the population is undernourished. 
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 Asia is the continent with the most hungry people – two thirds of the total. 

The percentage in southern Asia has fallen in recent years but in western Asia it 

has increased slightly. 

 Sub-Saharan Africa is the region with the highest prevalence (percentage 

of population) of hunger. One person in four there is undernourished. 

 Poor nutrition causes nearly half (45%) of deaths in children under five – 

3.1 million children each year. 

 One out of six children – roughly 100 million – in developing countries is 

underweight. 

 One in four of the world’s children are stunted. In developing countries 

the proportion can rise to one in three. 

 If women farmers had the same access to resources as men, the number of 

hungry in the world could be reduced by up to 150 million. 

 66 million primary school-age children attend classes hungry across the 

developing world, with 23 million in Africa alone. 

 WFP calculates that US$3.2 billion is needed per year to reach all 66 

million hungry school-age children. 

5. Виконайте письмовий переклад речень: 

1. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що політика 

Європейського Союзу щодо вирішення міграційної кризи провалилася, і 

Угорщина не прийматиме біженців за національною квотою. 2. Релігійний 

фанатизм притаманний будь-якій релігії чи віруванню. Хоча зазвичай його 

асоціюють із сектами, дедалі частіше ними стають мусульмани та християни. 

3. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Програми розвитку ООН є 

подолання бідності в Україні відповідно до затверджених Цілей розвитку 

Тисячоліття. З огляду на це ПРООН підтримує розроблення та національне 

обговорення Стратегії подолання бідності, підготовку якої ініціювало 

Міністерство соціальної політики відповідно до Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Експерти Програми розвитку ООН провели низку консультацій з 
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представниками Міністерства соціальної політики та науково-дослідних 

інститутів та розробили рекомендації щодо удосконалення проекту Стратегії 

подолання бідності відповідно до положень Європейської платформи проти 

бідності та соціального відчуження, Європейської соціальної хартії та з 

урахуванням українського контексту. 4. Основними подіями 2011 року в 

Японії були великомасштабний землетрус магнітудою дев’ять балів за 

шкалою Ріхтера і цунамі, яке руйнівною хвилею накрило північно-східне 

узбережжя Японії, унаслідок чого загинули тисячі людей і були знесені цілі 

міста. Стоїчна реакція японців перед лицем стихіного лиха та дух 

взаємодопомоги здивували весь світ. За місяць після катастрофи прем’єр-

міністр Японії Наото Кан подякував міжнародному співтовариству за 

допомогу країні в листі із заголовком «Кідзуна – узи дружби». 5. Визнаним 

архітектором німецького «економічного дива» був Л. Ерхард, міністр 

економіки в уряді К. Аденауера. Він разом з групою неоліберальних 

економістів створив теорію «соціального ринкового господарства», в якій 

вдало поєднувалися особиста ініціатива підприємців, вільна конкуренція з 

елементами державного регулювання. Держава, на думку авторів цієї теорії, 

повинна підтримувати нормальне функціонування системи цін та 

забезпечити захист ринкової економіки від монополізму товаровиробників. 

Для попередження циклічних криз їй необхідно використовувати важелі 

кредитної, валютної, податкової політики. Проте втручання в господарську 

діяльність окремих підприємців з боку держави є абсолютно неприпустимим.  

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте свою відповідь на такі запитання: 

 Is religion necessary to the modern world? 

 Will the world ever unite together as a human species and help each other 

out? 

 What is the dest political system and why? 

 The importance of social consciousness in an age of declining democracy. 

Література: [3; 6; 7; 9]. 

http://www.debate.org/opinions/is-religion-necessary-to-the-modern-world
http://forums.philosophyforums.com/threads/what-is-the-best-political-system-and-why-32606.html
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Активність на практичних заняттях 30 

Самостійна робота 50 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

10 

10 

Усього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної  

дисципліни 
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