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1, Фшис ýавч&лькоfrдиециrrлiнн

Примiтка.
Сттiквiдtt*,-!ýýеýЕ{я кiдък*стi гsдЕý аудитФрЁ{tr,Е заЕýте дФ самш*тiйнg? i
iндивiдуальноТ роботи становитъ:

дJI-я деЕноi форми навчаýня - б0;120-
* 1 кредит:З0 год.
Кiлькiсть кредитiв : 6.0

НайменуваншI
аоказникiв

Га;rузь зЕанъ,
спецiалънiсть, освiтнъ0-
кна"шi фiкащiйlIиg? рiвехаъ

Характеристика
раавчальж*т

дисцигrлiни
д*Е}!а фсэрма

навчатл7я

QяrrrrЕ*

форма
навчання

Кiлькiстъ кр*дитiв - б

n ацузъ зя{анъ
03 Гуманiтарнi науки

Нормативна
{за вибором}

Спещiа-irьнiсть
035 Фiлологiя
Стэещiжiза,цiя

035.041 Германськi мови
та лiтераryри (гlереклад

в!Lг{ючýо), перпrа -
англiйсъка

Модулiв - 2 Квалiфiкацiя -
Бакаrrавр фiяяlлсlгi? за
спецiалiзацiсю
<<Германсъкi мови та
лiтератури (liереклад
включно), перша -
аtlгдiрiська>>

PiK жiдг*т*вкаа:
(курс)

З*яi*т*врtх r,яs}дулiв - 4 l-й
IндивiдуаlJIъне наукOво-
дослiдне завданшI

( кР, кП, РР. РГ. rdo)

Семе*тр

загацъка кiлъкiсть
годин - 180

Z-и
ЛекцiТ

Тиlq<rqеs!Ёч гfiдIак дýff
денноi форми навчаннrI:
аудитс}рнцх- З,5/4
самостiйноi роботи
студента - 718

Ступiнь вищоi освiти:
Sакалавр

Практичнi,
ceMiHapcbKi

6& г*д"
Лабораторнi

самостiйна робота
120 год"

Вид контролю:
i*cg*{T
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Ё" &iе t,я ý * зi*Ёrдй*flкя я{аýt{*;*ъ*дtli дs{€ý{ýiд;ýiЁý*d

Програпlу вивчення нормативноТ навчальноТ дисциплiни <Практичний
к_:фЁ aEi,;itcbK*.; ivi*E;i: ан_u;-ti'г:,'iliii* ",я}l.;,iсtrнý ,т]fr 

l}*l],'ч4;*]rВНi.iiТ 
'rP;r'r 

rnr*n r'r"Ur5
складено вiдповiдно до освiтнъо-професiйноТ програми пiдготовки бакалаврiв
зi ;пецiапъriостi 0з5"041 Фiлологiя; Герътаттсъкi 1\{ови та лiтератчри (переклад
включноJ, перlла * англiйсъка.

Предметом вивчення навчалъноТ дисциплiни е усне мовлення на ocHoBi
р{iзtsldтiiУ ll**Sхiднря;* &ýT{}ivi*ýi,iз*$iiiiii]t _iь.{фВýеЁЕСЕFiх Жaиlttt{_}}l, р*звкт*i{технiки читання й вмiння розумiти на слух англiйський текст, яклй мiститъ
за*Е*сI11/ ээанiээlе д*тi*ЕtяV й г]зз},{аэттi{ý, р*звл.{т*к F]*в],1ч8к Iт!{**ъ.tн*г*
мовлення. Вивчення основнот iноземноi мови (англiйська) сприяс засвосння
рiзних Видiв мовленн€воi дiяльностi, як шисьмовоi так i уънот в рамках
;riTepaTypHoT норми. UcHoBrra yвaгa придiлясться комунiкатrЪrrо*rу,
ситуативному i текстуальному пiдходам.

ъý--:..,l{'-itr"i'a: i]jДГ*] iiВýа" f'Г-i'ý*;i]]]В Д* *:iI#]:,iТЁ-IdЁLЭГ* iъ,iqзвý*:н}:iя i"ýj_il5iX$lb€
вiдповiдних тренувальних вправ.

завдання: забезгrечення вiлъного володiння стyдентами мавс}ю та
lvlоЖлиВостi робити нею повноцiннi переклади виявлення закономiрностей
практичнот роботи з текстами рiзних жанрiв; забезпечення подалъшого
FfiэЕifтii},}{&Ёiс,-i*к }ýir*r'iЭ fuf{}Ej{eiiliя, iЗi;i,'liii);-о в*;з,эдilэiiý Ё;i'лilцта&{рj &..1O&ФЮ Тё
можливiсть виконувати повноцiннi переклади з англiйсъкоТ мови рiдною та з
iзiднеi },{+BpI :э}iг:rт; ii*ък*i{}.

згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми, вивченнl{ навчальноi
дисциплiни ма€ сприяти набyттю таких коJлhпеmенmносmей як:* iнтегралъна: зда,rнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi
завдання та IIрактичнi проблеми в галузi фiлологii (лiнгвiстики,
"пiт*iзатi,рЕзtfаý*тýа. фо-чьв:лrлрrтсз,llкi,i" Iirf,р*ý;.ЦЁдii з аr+э xificbн"li b.i{lýi{
укратнсъкою i навпаки) в процесi професiйноi дiяльностi або навчання, Що
перелбачае застосування теоtэiй та методiв фiлологiчнот начки i
характеризуетъся комплекснiстю та неЕизначенiстю умов.. Загалънi, а саме:
зк:. ЗдатнiстЪ зSерiгатИ та fiриfuiЁOЖуЁаiИ мора;iънi, ку;iъil,рнi, НазЫВ:Вi
цiнностi i досягнення сlzспiлъства на o.no"l розумiння 

- 
icTopii, та

заrс*тт*ьtiрr;**т-;it рfiзýl{тк"t' ;?р*дъ;*тЁ*л +эб.эа*та, ll пЕi*ця ,1i з*i-аjiьнiflт *pTcT*bai
знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, технiки i
технологiй- використOвувати рiзнi види та форми рухсвоi активностi для
акl,ивного вiдпочинку та ведення здороtsого способу життя;
зк9. Здатнiсть спiлкуватися англiйською мовою;
зi{1 i - Зди,э,i*iл: гь .]ýстФс:i}Ёуsа,i-F{ зi{анФii } i{piiкTldT{H]i]-{ ситYа1i;:tх,. Спецiальнi (фаховi) компетентностi, а саме:
Фк2. Златнiсть вцкOрисТQвJYвати В професiйнiй мовознавчiй та
переклаДацькiЙ дiялъноСтi знання про мову як особливу знакову систему, Ti
природу, функтtii, piBHi;



Фк4. Здатяiстъ аиалtзуватж дiал*кткi та *;ощiаtьнi рiзн*види аgrгяiйgько?
мOви, оЕисувати соцiолiЕгв;UIьну ситуацiю;
ФКS" Здатнi*тъ вiлъtg*, гýучкё *Э *ф*ктттвж*а*Jя\,*- ýдtrаi,Ft}fl?Ъ вiлъý*' гýучкё *t *ф*кттТвж* ý*iкФри*тiэву-В&тffi ачагяi#qъяir ь€i}tsу
В уснiй та гrисьмовiй формi, у рiзних жаЕровO-стильових рiзновидах i
регiстраХ спiлкуваннЯ {офiцiйНоМУо неофiцiйяOму, нейтралiному}, дJ{я
розв'язанtilr комунiкативних завданъ у рiзних сферах життя;
Фк9. Усвiдомлення засад i технологiй створенЕя TeKcTiB
стилiв дf;рý{авн*i{э та англiй*ьк*к_} e{fi ýФi{};
Фк10. Здатнiстъ здiйснювати дiнгвiстичний, лiтераryрознавчий,
IIерекJIадозýавчий та спецiапъний фiлологiчний анацiз TeKcTiB рiзних стилiв i
жанрiв.

У результатi вивчення навчальноТ дисциплiни студеIIт повинен
Jltg l яl.

- вивченi граматичнi структури, мовленневi зразки,
_ Ерочрамну т*в,4атично *picнT**aýy дflксику;

вмiти:
- вiлъно i правилъно спiлкувжиая iноземною мовою (з дотриманням yci

фонетичнlж, лексIltкС}-сиЕтаксичt{гк, гр6.матичних нuрм) у рiзкiгх
ситуацiях;

- *бг*ВФрi*tsети й жа*лiзу*аж{ тýФри з тФчкж ЗtrРу Тх iд*йж*;:* змiсту,
композиЦiйних та iндивiдуаJlьно-стилiстичних особливостей;

- рефеРувати tI анотувати iноземною MOBоI* *усгriлъно-колiтичнi,
науково-технiчнi та художнi твори;

- викладати iнформацiю загаJIьнонауковогo i суспiльно-полiтичного
зЕяiЁT в iэlз"чих ýщцек Еисье{*Еих pe$iT.

3. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1

Змiстовний модуль 1" Dwelting. Housing and rnortgage in Britain.
Зиiстовний модуль 2. Food and prcducts. Hea}th5. eating. National

cuisines.

Модуль 2
Змiстовниi* п.rодчль 1- Тrапsроrt and lrotels. Shopping tours"
Змiстовний модуль 2. \i/eather and clirTrate. Nature and епчirопmепt

protection.

4. Струкryра навчальноi дисциплiни

рiзнlтх жанрiв i

назви змiстових
модулiв i тем

Кiлъкiсть годиЕ
денна форма заочIIа форма

усъого У ТОМУ ЧИСJI1 усьсго у тOмy чис]лi
л п лаб с.р. л ц лаб c.D.

1
a

* 1
.} ч { -f

8 * { t( t{ {_$



&flодчдь ý

змiетовий модуль 1
Тепаg, i" Тур*s cof
dwellings. Ёacilities
ахrg1 arnenities-

Тема 2. Living spaces.
I)esigns and furпiturе,
тема З. Ваthrооm and
recreation zones.
Designs, facitities arrd

Теьяа 4. ý*usiпg
schemes in Britain.
MIortgage.

разом за змiстовим

змiстовий модчль 2
тема 1 kitchen and
table i*yout" Fоiid aкd

Tep"ta 2. ЪVауs сlf
cutting and cooking.
ljtensitrs"
'Гема З. Yegetarians
and meat-eaters.
Tei,qa 4. Ёiеаi-'hу
eating. National
сезisiсi*s
разом за змiстовим

УСЬОГО ГОДИЕ

змiстовай модчль {
Тема 1. Tourism.

Тема 2. Emigration
аiэ* ea*st+lтls **яrtr*l.
Тема 3. Types and
categories of hotels.
Hotel sеrчiсеs.
Тема 4. Shopping.
Fashi*g;.
разом за змiстовим



мФдYлsм l
змiстовий модуль 2

Теь,ла 1" W'еаt}зеr
forecast. Types of
*lirвates-

}i_ А fз

Тема 2. Natural
disasters.

L2 ц 8

Теtяа 4. Nаfurе апd
environment
пrлtдл*]ли
у[ VLUULtcJlя

а1&| а lдi+

разом за змiстовим
rшодyл*м 2

45 15 30

Усього годин 90 30 60

!,гs _ _ ,_-
д Бflt*а ЕЕреg€тичЁýёх s&ý5ýтъ

Ns
J/ !i

назва теми кiлькiстъ
.r \lлfпfi

дфн зфн
т
_f Т""р*s *f dъvеt}irэgз" Fa*iliti*s ang* am*.яtiti*s. R*а} еstаtе

advertisements.
А
"-iЕ,

2 Living rооrп. Desiglrs and furпitцrе. 2
з Веdrооm, Designs and fumiture. T'extures. 2
4 Bathroom. Designs, facilities and utilizes. Tiles. 2
{J Н*usiлrg вс}rе;пеs in Britain. F*ý*rtgage. п+

6 Kitchen. Facilities and 2
l Т}еЁý *f еаthg pla*es" Таýэiе iау*ut. РагЁs оf ti:e lтlex}t}. -L

8 Wuys of cutting and cooking. Utensils. 2
9 ёgаt€ttфgls, Fish pr*dal*ts, 2
l0 Yegetabl9 and fl,цit. НеrЬs, spices, nuts and desserts. 2
l1 Describing food and drinks. Ordering your meals at а restaurant. 2
iz Yegetarians anci meat-eaters. 2
1з Healthy eating. 2
,/з Т*вriggээ. Мgаrrs *fl trжэsр*rt" l
15 Airport service. Emigration and customs contro1. 2
16 Туреs arld **t*g+ries *f h*t*ls" H*te! serui**s. 2
17 Reservations. Rоош services. 2
18 ýhopping. 4
1Е WЪmеп's ciothes. Men's clot&es. 2
20 Fashion. 2
лLI Т\fеаЁfrэеr аrеd r,ч"еаt}эеr f*::ecast. iэ

L

22 Теmреrаturе. Types of climates. z
_r4 Pre*ipitati*n attd ***ds" lL

24 АЬпоrша1 atmospheric рhепоmепа. Natural disasters. 2



Сопсеrпs fgr t}Te sачirопýlепt-
Soil erosion and humanitari* *Ыtdо-п-
Рrоtесiепg ""+,ii*tii fe 

"

б. Самоетiйяа робота

7. Методи навчання
1" ýfiя*н*ýЁiý вр,ir*цадача;
2. органiзацiя самостiйного шошуку студентiв;
3. уuравлiншrl наЕчаJIьною дiяльнiстrо;
4. реалiзацiя контрол}0 за успiшнiстю сryдентiв.

Е. &ýетgдхх KФ*ýTý}{iJEE*
Метод усного контролю: iндивiдуалъне й фронта-шьне опитуваннrI;
Iтр*зsЕ{таigiя д*гяовiд*й, дi*л*гiв; дк*ку*iТ з *браýих теý6.
Метод письмового контроJIю: тест, коЕтрольна робота, диюаFIт-лерекJIад,
переклад TeKcTiB, письмовi завданЕя до iспиту.
Метод самоконтролю.

9. Розподiл балiв, що отримують сryдеяти

1.

2.

1

д\lJ]ъКtсТЬ

гадин

Тема 1. Dwelling, Living rоо*, Ь*аrБй urra ьutъrооrп
Т-*да?" H*using ffтсl rп*rtgаgе in Brifujn
Тема 3. Kitchen and table 1а t. Food and
Тема 4. Health National cuisines.
Тема i. Т and iroteis.
Тема 2. S
Тема З. Wеаtiаеr ацd clirtrate.
Тема 4. Nаturе and епчirопmепt

Вид роботи
кiлькiстъ

балiв
Максимум балiв

за теьrv Усъого
1 Поточний контролъ:

- poqoTa на занrIттях 40 10 40
"}
J itг}тЁчнкЙ контроль;

- он-лайн тести на платtъопплi 2о I0 20
"| iЖ ФдуýъЕий rсснтр*,чь :

- пиQьмоваробота 20 10 20



ГtriдсумковиЁ контроль :

- iспит

1.

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

10. Методичне забезпечення

lVIетодичнi вказiвки щодо шрактичних занять з навчальноi дисцигrлiни
<*Практичн*яй ryро аягяiйськ*f мФtsи: аяалiтргчне читаЕiýях та р*змевниr1гIрактикJrж}} др,IЯ сryд*нтiВ I курсзr ,il ;l;*;_l,;i.]L: .:-:: *]5.$;i i 

-ф,,-:-:,,,-tl:*::

Германськr MoBpi та _-liTepaт},pи t гlереклад вý-чlочно }. перша - англiЁ+съна.
Раlзда-tт***жй ье*т*рi*sя; тек-g,жя рiзt*кз* жаж"рi,* д.tтя чýýт,еýýйЁ т* ýэ*ffiкjЕфýa-

*-

Cyru балiв за Bci
види навчалъноi

дiяльностi

Оядiнка
ECTS

Оцiнка за нацiонаLлъною шкЕшою
ДJЖ ек_ЗаМ*ЕУ, КУРССl*ОГФ
проекry (роботи),
шрактики

для з&лiку

90 * 100 А вiдмiнно

зарmrФванfi

82-89 в
добр*74-8i \-

64-7з D
задовiлъно6*-6з rн

з5-59 t lt

незадовiльно з
рrожлggвi gтi* II*Етарнsг*

складаннrI

не зараховано з
можливi*тто
повторнOrо
скJIаданнrt

8-з4 l

незадовiлъЕо з
обов'язкови&l

шовторЕим вивченням
дисциплiни

не зsра;{ФýЕLн$ з
обов'язковим
к*ýт*рким
вивченням
дисщигллiни
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Рекоряеrядавёff а лiтература

Базова
1. Жк*лежtg А" Г. Practlce Make-c P*rfect. ILиrъ : Конлср" 2+*5" *12 с"
2,_Черновutий, Л. М. Карабан В. I. Практичний курс англiйськоТ мови. Частина 1.Вiнниця : Нова Книга, 2005. 432 с.
З, Черноватпй, Л. n4. Карабан В. I. {Iрактичний rcypc аrц-лiйськоi мови. Частина2.

Вiнниця : Нова Книга, 2а05. З56 с.
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