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 ВСТУП 

 

Програма вивчення дисципліни професійної підготовки «Практичний 

курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

«Германські мови та літератури (переклад включно)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є усне мовлення на 

основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток 

техніки читання й вміння розуміти на слух англійський текст, який містить 

засвоєну раніше лексику й граматику, розвиток навичок писемного 

мовлення. Вивчення основної іноземної мови сприяє на засвоєння різних 

видів мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної в рамках літературної 

норми. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і 

текстуальному підходам. Основні завдання – забезпечити вільне володіння 

студентами мовою та можливість робити нею повноцінні переклади. 

Міждисциплінарні зв’язки: Викладання основної іноземної мови, а 

саме, його окремого аспекту – усного мовлення здійснюється на базі 

отриманих знань з іноземної мови у середній школі, практичної й 

теоретичної фонетики, граматики, читання й перекладу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс 

англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум» є підготовка 

студентів до спонтанного мовлення шляхом відповідних тренувальних вправ 

паралельно з умінням вільно читати, розуміти і в разі потреби перекладати 

іншомовні тексти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс 

англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум» є 

забезпечення подальшого розвитку навичок усного мовлення, вільного 

володіння студентами мовою, здатність до широкого розуміння тексту, 

пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації 

змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання 

змісту та форми тексту тощо; а також можливість виконувати повноцінні 

переклади з англійської мови рідною та з рідної мови англійською. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

• Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу з англійської мови українською і навпаки) в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

• Загальні, а саме: 
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ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською мовою; 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій та 

перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її 

природу, функції, рівні; 

ФК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської 

мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; 

ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову 

в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; 

ФК9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і 

стилів державною та англійською мовою; 

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, 

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
- вивчені граматичні структури; 

- мовленнєві зразки; 

- програмну лексику;  

- засоби зв’язності та логічної побудови висловлювання. 

вміти: 

- вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням усі 

фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних 

ситуаціях; 

- висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з 

пошуком засобів вираження; ефективно і гнучко користуватись мовою у 

суспільному житті, навчанні та роботі; чітко, логічно, детально 

висловлюватись на складні теми; 

- обговорювати й аналізувати твори з точки зору їх ідейного змісту, 

композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей; 

- знаходити, розуміти та критично оцінювати актуальність та достовірність 

інформації.  

 

На вивчення навчальної дисципліни в 2 семестрі відводиться 180 годин 

/ 6 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Dwelling. Housing and mortgage in Britain. 

Змістовний модуль 2. Food and products. Healthy eating. National cuisines. 

 

Модуль 2 

Змістовний модуль 1. Transport and hotels. Shopping tours. 

Змістовний модуль 2. Weather and climate. Nature and environment protection. 

 

3. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Ніколенко А. Г. Practice Makes Perfect. Київ : Кондор, 2005. 912 с. 

2. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Вінниця : 

Нова Книга, 2005.432 с. 

3. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 2.Вінниця : 

Нова Книга, 2005. 356 с. 

4. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 3. Вінниця : 

Нова Книга, 2006. 520 с. 

5. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 4. Вінниця : 

Нова Книга, 2008. 608 с.  

6. Cheryl Pavlik. Hot Topics 1. International student edition. CNN, 2008. 182 p. 

7. Cheryl Pavlik. Hot Topics 2. International student edition. CNN, 2008. 181 p. 

8. Cheryl Pavlik. Hot Topics 3. International student edition. CNN, 2008.  204 p. 

9. Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Introductory Level. Student’s book. Oxford 

University Press, 2009.74 p.  

10. Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Level 1. Student’s book. Oxford University Press, 

2009.71 p.  

Допоміжна 

11. Гужва Т.М. Англійські розмовні теми 3-є вид. випр. і допов. Київ : 

Тандем,  1999.192 с. 

12. Кожемяченко Н. В. Higher Translator Competence within the Text Analysis. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Випуск 2/2017 (103) 

Педагогічні науки. Частина 2. С.58-62 

13. Шульженко Ю.М., Артеменко Ю.О. Формування перекладацької 

компетенції майбутніх перекладачів. Інженерні та освітні технології. 

Щоквартальний науково-практичний журнал. Тематичний випуск: 

«Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». Вип. 3 (11). 

Кременчук: КрНУ, 2015.C.54–56. 

14. David Beglar, Neil Murray, Michael Rost. Contemporary Topics-3. 3rd edition. 

Pearson Longman, 2009.143 p. 
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15. Deanne Spears. Improving Reading Skills. Contemporary Readings for College 

Students. McGraw-Hill Companies, 2013. 501 p. 

 

Інформаційні ресурси 

16.  Матеріали Корпусу миру – Online resource. – Access: 

https://www.peacecorps.gov/ukraine/stories/ 

17. Online English level test | British Council – Online resource. – Access: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test  

18. Test your English | Cambridge English – Online resource. – Access: 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

19. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

20. https://www.ted.com 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний та письмовий переклад. 

 

 

https://www.peacecorps.gov/ukraine/stories/
Online%20English%20level%20test%20|%20British%20Council%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
Online%20English%20level%20test%20|%20British%20Council%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
18.%20Test%20your%20English%20|%20Cambridge%20English%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
18.%20Test%20your%20English%20|%20Cambridge%20English%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
18.%20Test%20your%20English%20|%20Cambridge%20English%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ted.com/

