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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5  

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 Нормативна 

(за вибором) 

 

Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 2 
                   

 

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання         

___________ 
            ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 

3-й і 4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –3 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

80год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

190год.   

 

Вид контролю:  

залік/ іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання –80:190. 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 9 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основна іноземна 

мова: аналітичне читання та розмовний практикум» складена відповідно до освітньо-

професійної програми Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.04 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. Вивченню основної 

іноземної мови сприяє засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової 

так і усної в рамках літературної норми. Основна увага приділяється 

комунікативному, ситуативному та текстуальному підходам.   

Мета: підготовка студентів до усної та письмової комунікації іноземною 

мовою шляхом відповідних тренувальних вправ. 

Завдання: формування та розвиток комунікативних навичок студентів щодо 

вільного володіння англійською мовою; ознайомлення студентів із засадами 

фахового лігвістичного аналізу текстів різних літературних жанрів задля виявлення 

їх лексико-граматичних особливостей, що в подальшому дасть можливість 

виконувати адекватні переклади з англійської мови рідною та з рідної мови 

англійською; формування вмінь і навичок застосування на практиці отриманих 

знань у конкретній ситуації міжкультурного контакту; розвиток культурної 

сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різноманітних видів 

комунікативної поведінки. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, що формують лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань 

ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та англійською мовою  

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 
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ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською та німецькою) на рівні B2 за 

шкалою Ради Європи 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях 

народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових текстів 

високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький аналіз 

тексту, ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць, 

застосовувати лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу 

кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-політичної термінології 

тощо. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- мовленнєві зразки відповідно до комунікативної ситуації; 

- тематично орієнтовану лексику; 

- синтаксично релевантні структури для адекватного оформлення вислову. 

вміти:  

- вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням усіх 

фонетичних, лексичних, граматичних норм) у різних комунікативних 

ситуаціях; 

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

композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей; 

- реферувати й анотувати іноземною мовою художні твори; 

- викладати інформацію суспільно-політичного змісту в різних видах 

письмових робіт. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовний модуль 1.  

Problems of choosing career. Education. 

 

Змістовний модуль 2.  

Communication as a social skill. 

 

Модуль 2 

 

Змістовний модуль 1.  

Moral values. 

 

Змістовний модуль 2. 

Health care. Addiction problems 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

с.р.  л п ла

б 

с.р

. 

1 2 3 4 5 7 8 9 1

0 

11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Finding and 

keeping your job. 

  3  9      

Тема 2. New style of 

working. 

  4  12      

Тема 3. Education 

systems in different 

countries. 

  4  12      

Тема 4. University 

degrees.  

  4  12      

Разом за змістовим 

модулем 1 

  15  45      

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Different types 

of characters. 

  3  9      

Тема 2. Language and 

communication. 

  4  12      

Тема 3. Body language.   4  12      

Тема 4. Communication 

media. 

  4  12      

Разом за змістовим 

модулем 2 

  15  45      

Усього годин   30  90      

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Ethical 

questions. 

  6  12      

Тема 2. Charity work.   6  12      

Тема 3. Deception and 

dishonesty. 

  6  12      

Тема 4. Freedom and 

law. 

  7  14      
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Разом за змістовим 

модулем 1 

  25  50      

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Prevention is 

better than cure  

  6  12      

Тема 2. Problems of 

organ donation and 

plastic surgery 

  6  12      

Тема 3.Different types 

of obsession. 

  6  12      

Тема 4.Visiting a 

doctor’s office.  

  7  14      

Разом за змістовим 

модулем 2 

  25  50      

Усього годин   50  100      

  

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Finding your job. Application process. 3  

2  Cover letter. Resume and CV. Job interview. 4  

3  New style of working. Conflict at work place. 3  

4  Education systems in different countries. 4  

5  Preschool institutions. Secondary education. 3  

6  Types of higher education institutions. Admission process 4  

7  Different types of characters. 3  

8  Emotional intelligence.  3  

9  Language and communication. 3  

10  Mind your language. English as a world language. 3  

11  Body language. The way to hide and decode cheating. 3  

12  Communication media. Computers and language. 3  

13  Ethical questions. Tolerance and cosmopolitism 4  

14  Charity work. Orphanages and child care. 3  

15  Problems of the homeless and beggars. 3  

16  Deception and dishonesty.. Humour and offensiveness. 3  

17  Regulations and laws. Freedom and law. 3  

18  Rights and equality. The right for privacy 3  

19  Rights for the minorities. Problems of discrimination. 3  

20  Religion and politics. Banning and protesting. 3  

21  First aid at a case of emergency 3  

22  Unhealthy habits and health problems 4  
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23  Types of diseases, symptoms and curing. 3  

24  Obsession of the high-tech era 3  

25  Consulting a doctor and self-treating 3  

 Усього 80  

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Job satisfaction; reality or myth. 8  

2  Living in the century of stress, downshifting. 7  

3  Higher schools in different countries. 7  

4  Finding the right place to get a degree. 7  

5  Trite of character. 7  

6  The problem of socializing  7  

7  National language of different social groups. 7  

8  Bilingual societies: pros and cons    7  

9  Learn to speak your body language. 7  

10  Body language in cross-cultural communication. 7  

11  Reality TV can rot your brain. 7  

12  Being tolerance in language. 7  

13  Looking up to aging people. 7  

14  Caring for stray animals. 7  

15  Truth about lying. 7  

16  Good language code. 7  

17  Bribery and red tapes. 7  

18  Imprisonment and death penalty. 7  

19  Miscarriage of justice 7  

20  Gender equality. Feminism and its background. 7  

21  Obstacles for people infected with diseases. 7  

22  Problems of addiction 7  

23  Violent customs and traditions. 7  

24  Best-known and least-wanted diseases 7  

25  Heath issues in the 21st century. 7  

26  Health examination and tests. 7  

27  High-tech age: pros and cons.  7  

 Усього 190  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійної роботи студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  
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4. реалізація контролю за успішністю студентів. 

8. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; 

презентація доповідей, усний іспит. 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, диктант-переклад, 

написання творчих робіт.  

3. Метод самоконтролю.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

№ 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів  

за 1 
Усього 

1 Поточний контроль: 

- робота на заняттях 

- письмові творчі роботи 

 

10 

10 

 

0,5 

2 

 

 

20 

2 Модульний контроль: 

- письмова робота 

 

40 

 

20 

 

40 

3 Самостійна робота 

- переклад художнього тексту 

- лінгво-стильовий аналіз тексту 

 

15 

5 

 
 

20 

4 Підсумковий контроль: 

- іспит 

 

20 
 

 

20 

Усього: 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (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 дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум» для 
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студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 – «Філологія: германські мови та 

літератури (переклад включно)» – (укладач Кожемяченко Н. В.). 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум» для 

студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 – «Філологія: германські мови та 

літератури (переклад включно)» – (укладач Кожемяченко Н. В.). 

3. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для читання та перекладу. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

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

2. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 

1. Вінниця : Нова Книга, 2005. 432 с. 

3. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 

2. Вінниця : Нова Книга, 2005. 356 с. 

4. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. Практичний курс англійської мови. Частина 

3. Вінниця : Нова Книга, 2006. 520 с. 

5. Черноватий, Л. М. Карабан В. І. 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 

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

1999. 192 с. 

2. 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 

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

Pearson Longman, 2009.143 p. 

4. Deanne Spears. Improving Reading Skills. Contemporary Readings for College 

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

 

Інформаційні ресурси 
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1. Матеріали Корпусу миру – Online resource. – Access: 

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

2. Основна іноземна мова: АЧРП 2 курс, 3 семестр. – Online resource. – 

Access: http://krnu.org/course/view.php?id=132 

3. Основна іноземна мова: АЧРП 2 курс, 4 семестр. – Online resource. – 

Access: http://krnu.org/course/view.php?id=1016  

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

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

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

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

https://www.peacecorps.gov/ukraine/stories/
http://krnu.org/course/view.php?id=132
http://krnu.org/course/view.php?id=1016
file:///D:/Документы%20кафедры/Методичне%20забезпечення/035%20Бакалавр/Englisch/Основна%20іноземна%20мова%20аналітичне%20читання%20та%20розмовний%20практикум/2%20курс/НП,РНП/Online%20English%20level%20test%20|%20British%20Council%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
file:///D:/Документы%20кафедры/Методичне%20забезпечення/035%20Бакалавр/Englisch/Основна%20іноземна%20мова%20аналітичне%20читання%20та%20розмовний%20практикум/2%20курс/НП,РНП/Online%20English%20level%20test%20|%20British%20Council%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
file:///D:/Документы%20кафедры/Методичне%20забезпечення/035%20Бакалавр/Englisch/Основна%20іноземна%20мова%20аналітичне%20читання%20та%20розмовний%20практикум/2%20курс/НП,РНП/5.%20Test%20your%20English%20|%20Cambridge%20English%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
file:///D:/Документы%20кафедры/Методичне%20забезпечення/035%20Бакалавр/Englisch/Основна%20іноземна%20мова%20аналітичне%20читання%20та%20розмовний%20практикум/2%20курс/НП,РНП/5.%20Test%20your%20English%20|%20Cambridge%20English%20–%20Online%20resource.%20–%20Access:%20https:/www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
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