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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)».

Навчальна дисципліна «Практичний курс англійської мови: аналітичне
читання та розмовний практикум» є однією з основних у підготовці
здобувачів освіти за спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація 035.41
«Германські мови та літератури (переклад включно), що зумовлено
професійною значущістю навичок та вмінь опрацювання автентичних текстів
та формування мовленнєвої компетенції.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є текст (у друкованому
чи цифровому варіанті) як об’єкт лінгвостилістичного дослідження та
дискурс-аналізу, а також різні види мовленнєвої діяльності покликані
вирішувати комунікативні завдання в рамках літературної норми.

Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни «Практичний
курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум»
нерозривно пов’язане з такими дисциплінами як «Практичний курс
англійської мови: фонетика», «Практичний курс англійської мови:
граматика», «Практика перекладу: англійська мова». Дисципліна інтегрує
навики, що знаходяться на перетині Reading Skills, Writing Skills, Discourse
Analysis, Critical Reasoning та заохочує здобувачів освіти до автономного
навчання для подальшого вдосконалення цих навиків.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета курсу: подальший розвиток мовних навичок, а саме –

поглибленого читання оригінального англійського тексту будь-якої
складності; розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та
формування навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій;
ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами стилістичної
організації тексту, типами стилістичних прийомів та засобів
виразності; розвиток уміння співвідносити усі мовні рівні твору та
рівні його потенційної інтерпретації, а також навчитися активно
вживати вербальні засоби виразності та стилістичні прийоми з
урахуванням функціональних особливостей сучасної англійської мови.

1.2. Завдання:
 підготовка здобувачів освіти до подолання реальних труднощів, що

виникають при користуванні іноземною літературою та спілкуванні
іноземною мовою;

 навчити здобувачів освіти використовувати навички попереднього
читання відповідно до рівня;

 розвиток навиків аналітичного читання та критичного мислення
здобувачів освіти;
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 покращення швидкості читання та розуміння прочитаного через
розвиток використання технік skimming, scanning, understanding main
ideas, reading for details, understanding opinions;

 розвивати уміння пов’язувати зміст прочитаного тексту з іншими
подібними текстами та визначати зв’язок наданої автором інформації із
широким (соціальним, культурним, історичним тощо) контекстом;

 розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної компетенції
здобувачів, яка необхідна для спілкування у ситуаціях, що
зустрічаються в академічному та загально-професійному контексті;

 поповнення лексичного запасу і напрацювання достатнього обсягу
лексики, необхідної для розуміння та обговорення різноманітних
питань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю.

1.3. 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
ЗК3. Екологічність мислення та соціальна відповідальність
ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді
• Спеціальні (фахові) компетентності, а саме:
ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці
ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською) на рівні B2 за шкалою Ради
Європи
ФК7. Володіння методами і прийомами дослідження мов та здатність
застосовувати їх у лінгвістичних і перекладознавчих дослідженнях; вміння
проводити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз різножанрових
текстів (оригіналів і перекладів); знання базової термінології
перекладознавства, правил бібліографічного опису; володіння навичками
академічного письма.

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 як застосовувати навички критичного мислення та реагувати на
неадаптовані добірки художньої та наукової літератури;

 як використовувати онлайнові бази даних для збору дослідницької
інформації для додаткового навчання;

 як здійснювати глибоке читання літератури та історичної інформації та
аналізувати відповідні риторичні і літературні стилі і підходи,
включаючи аналіз жанру та аудиторії;
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 як досліджувати та використовувати нові та цікаві технологічні
інструменти, які можуть допомогти  читати, писати та будувати
висловлювання по-новому;

 принципи організації інформації у тексті та як визначити основні ідеї,
деталі та організаційні моделі тексту;

 яким чином будувати послідовне, зв’язне та логічне висловлювання
відповідно до його комунікативної та прагматичної мети
вміти:

 розуміти автентичні тексти ;
 здійснювати функціональний, структурний та дискурсивний аналіз

тексту;
 детально та стисло викладати зміст прочитаних текстів, оволодівши

навиками анотування та реферування;
 визначати основні ідеї, деталі та організаційні моделі тексту;
 визначати точку зору та упередженість автора в документальній

літературі;
 узагальнювати неадаптовані прочитання художньої та наукової

літератури;
 оцінювати вихідний матеріал на надійність і валідність;
 аргументувати власну думку з посиланнями на текст;
 будувати послідовне, зв’язне та логічне висловлювання на широке коло

тем у відповідності з поставленою комунікативною та прагматичною
метою;

 володіти активним словником;
 ефективно користуватися словниковими ресурсами;
 використовувати контекстуальні підказки, щоб визначити значення

нової лексики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 930 годин / 31 кредит
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
І курс
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Human body, character, feelings, emotions and
relationships.
Змістовний модуль 2. Different societies, different nations.
Модуль 2
Змістовний модуль 1. Dwelling. Food and eating.
Змістовний модуль 2. Tourism. Nature.

ІІ курс
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Problems of choosing career. Education.
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Змістовний модуль 2. Communication as a social skill.
Модуль 2
Змістовний модуль 1. Moral values.
Змістовний модуль 2. Health care. Addiction problems.

ІІІ курс
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Business and economics. Money matters and banking.
Змістовний модуль 2. Environment. Nature and natural resources. Urban life
and problems of big cities.
Модуль 2
Змістовний модуль 1. Culture and modern society. Forms of art and craft.
Змістовний модуль 2. Science and technology. Innovations and progress.

ІV курс
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Law and order. Crime and punishment.
Змістовний модуль 2. News and the media. Advertising.

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. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-1. Learners Publishing

Pte Ltd, 2005. 133 p.
7. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-2. Learners Publishing

Pte Ltd, 2005.135 p.
8. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-3. Learners Publishing

Pte Ltd, 2005.148 p.
9. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-4. Pte Ltd, 2005. 148 p.
10.Cheryl Pavlik. Hot Topics 1. International student edition. CNN, 2008. 182 p.
11.Cheryl Pavlik. Hot Topics 2. International student edition. CNN, 2008. 181 p.
12.Cheryl Pavlik. Hot Topics 3. International student edition. CNN, 2008.  204 p.
13.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading,

Writing, and Study Skills. Introductory Level. Student’s book. Oxford
University Press, 2009.74 p.
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14.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading,
Writing, and Study Skills. Level 1. Student’s book. Oxford University Press,
2009.71 p.

15.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading,
Writing, and Study Skills. Level 2. Student’s book. Oxford University Press,
2009. 98 p.

16.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading,
Writing, and Study Skills. Level 3. Student’s book. Oxford University Press,
2009. 98 p.

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

Тандем,  1999.192 с.
18.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.

19.Amy E. Olsen. Academic Vocabulary. Academic words. 4rth edition. Pearson
Education, 2010. 190 p.

20.Amy E. Olsen. Academic Vocabulary. Academic words. 5rth edition. Pearson
Education, 2013. 198 p.

21.Arline Burmeier. Inside Reading. The Academic word list in context 1. Oxford
University Press, 2009.158 p.

22.Beatrice S. Mikulecky, Linda Jeffries. Advanced Reading Power. Pearson
Longman, 2007. 321 p.

23.Bruce Rubin. Inside Reading. The Academic word list in context 3. Oxford
University Press, 2009. 178 p.

24.David Beglar, Neil Murray, Michael Rost. Contemporary Topics-3. 3rd edition.
Pearson Longman, 2009.143 p.

25.Deanne Spears. Improving Reading Skills. Contemporary Readings for College
Students. McGraw-Hill Companies, 2013. 501 p.

26.Diane Schmitt, Norbert Schmitt. Focus on Vocabulary-2. Mastering the
Academic Word List. Pearson Education, 2010. 288 p.

27.Duane Vorhees. What do you think-1. Topic-Discussion Textbook. 30
Controversial Issues Today for Very-Advanced Classes. Learners Publishing
Pte Ltd, 2005. 118 p.

28.Duane Vorhees. What do you think-2. Topic-Discussion Textbook. 30
Controversial Issues Today for Very-Advanced Classes. Learners Publishing
Pte Ltd, 2005. 131 p.

29.Kent Richmond. Inside Reading. The Academic word list in context 4. Oxford
University Press, 2009.178 p.

30.Lawrence J. Zwier. Inside Reading. The Academic word list in context 2.
Oxford University Press, 2009.158 p.

31.T Chrdileli, Y Shulzhenko.Teaching electrical Engineering Students the skill of
Academic essay writing in the context of scientific discourse. 2021 IEEE
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International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …
[Електронний ресурс] Режим доступу:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598705

Інформаційні ресурси
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ted.com

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
диференційований залік, іспит.

5. Засоби діагностики успішності навчання:
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування;
презентація доповідей.
2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, письмовий іспит,
усний іспит.
3. Метод самоконтролю.

Перевірка знань, умінь та навичок здобувачів освіти здійснюється через
виконання наступних завдань:

 читання наукових, науково-популярних, публіцистичних та художніх
текстів з наступним виконанням завдань на розуміння прочитаного
(reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього читання;

 виконання дослідницьких проєктів, на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий запас і розуміння прочитаного;
 завдання в парах і групах, включаючи усні виступи;
 дискусії з аналізом прочитаного та на різноманітні теми тощо.

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598705
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ted.com/

