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ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова 

редактора і видавця» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів  зі спеціальності 061 «Журналістика». 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова редактора і 

видавця»  є іноземна мова професійного спілкування. Курс навчання здійснюється з 

урахуванням послідовності викладу матеріалу. Систематизація та повторення 

матеріалу здійснюється з дотриманням одного з основних методичних принципів: від 

простого до складного з поступовим наростанням складності. 

Дисципліна «Іноземна мова редактора і видавця»  надає студентам основні 

базові знання з публіцистичної лексики та термінології редакторсько-видавничої 

галузі. 

         Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова редактора і видавця»  

складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль I Іншомовні джерела та пошук нової інформації в них. 

Тема1. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. 

Тема 2. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. 

Змістовий модуль IІ Аналіз іншомовних джерел. 

Тема 3. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. 

Тема 4. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення 

лексико-граматичних навичок. 

Змістовий модуль IІІ Анотування  та реферування іншомовних джерел. 

Тема 5. Методи та лінгвістичні особливості анотування іншомовних джерел. 

Тема 6. Методи та лінгвістичні особливості реферування іншомовних джерел. 

Змістовий модуль IVІнтернет як джерело інформації. 

Тема 7. Електронні іншомовні джерела. 

Змістовий модуль V Переклад професійно-орієнтованих іншомовних джерел. 

Тема 8. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. 

Змістовий модуль VI Тема 9. Лінгвістичні особливості перекладу професійно-

орієнтованих іншомовних джерел. 
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Змістовий модуль VIІ Тема 10. Пошук інформації в мережі Інтернет за методом 

ключових слів. 

Змістовий модуль VІІІ Комп’ютерні (інформаційні) технології та їх застосування. 

Тема 11. Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації. 

Тема 12. Лексичний мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій. 

1. Метата завданнянавчальної дисципліни: 

         1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова редактора і 

видавця»   є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. 

        1.2Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова редактора і 

видавця»  є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

 1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

- лексичний мінімум щодо тем, передбачених програмою; 

- граматичний мінімум, передбачений програмою; 

- основні правила та вимоги щодо  усного і письмового спілкування. 

          уміти: 

- вести бесіду на теми, передбачені програмою; 

- вільно користуватися професійною лексикою; 

-   спілкуватись у професійних та ситуативних сферах  в усній та письмовій формах.  

На вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова редактора і видавця» відводиться 

360годин/12 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль IIІншомовні джерела та пошук нової інформації в них. 

Тема1. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. 

Тема 2. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. 
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Змістовий модуль IІ Аналіз іншомовних джерел. 

Тема 3. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. 

Тема 4. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення 

лексико-граматичних навичок. 

Змістовий модуль IІІ Анотування  та реферування іншомовних джерел. 

Тема 5. Методи та лінгвістичні особливості анотування іншомовних джерел. 

Тема 6. Методи та лінгвістичні особливості реферування іншомовних джерел. 

Змістовий модуль IV Інтернет як джерело інформації. 

Тема 7. Електронні іншомовні джерела. 

Тема 8. Пошук інформації в мережі Інтернет за методом ключових слів. 

Змістовий модуль IVІнтернет як джерело інформації. 

Тема 7. Електронні іншомовні джерела. 

Змістовий модуль VПереклад професійно-орієнтованих іншомовних джерел. 

Тема 8. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. 

Змістовий модуль VIТема 9. Лінгвістичні особливості перекладу професійно-

орієнтованих іншомовних джерел. 

Змістовий модуль VIІ Тема 10. Пошук інформації в мережі Інтернет за методом 

ключових слів. 

Змістовий модуль VІІІ Комп’ютерні (інформаційні) технології та їх застосування. 

Тема 11. Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації. 

Тема 12. Лексичний мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій. 

 

3. Рекомендована література: 

1. 1.Кантемирова Р.М.,  Кондрашова  О.В. Методичні вказівки щодо аудиторної 

роботи студентів 1 курсу спеціальності 6.030303 «Видавнича справа та редагування» 

денної форми навчання, Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – 60 с. 

2. Барановська Т.В. / Граматика англійської мови : збірник вправ / Т.В.Барановська. -  

К. : ТОВ "ВП Логос", 2002. - 367 с. 

3. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ / перекл. з рос. 5-го вид. – К.: Арій., 

2008. – 544 с. 

4. Betty Azar. Basic English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2006.– 554. 
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5. Betty Azar. Fundamentals of  English Grammar. Pearson Education, 3d. ed., 2003.– 

525. 

6. Betty Azar. Fundamentals of English Grammar. Workbook. Pearson Education, 3d. 

ed., 2003.– 402. 

7. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice 

Book for Elementary Students. 2d. ed., 2004 – 300. 

8. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice 

Book for Intermediate Students. 3d. ed., 2004– 393. 

Інформаційні ресурси: 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської мови: 

2. http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

3.http://www.englishgrammar.org 

4.http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

5. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

6.http://www.agendaweb.org 

7.http://www.adelescorner.org/index.html 

8.http://www.englishexercises.org 
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