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1. ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Витяг з ОПП 

Мета практичного курсу основної мови полягає у підготовці 

висококваліфікованого спеціаліста, вчителя. Вивчення основної мови 

спрямоване на засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової 

так і усної в рамках літературної норми. Основна увага приділяється 

комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам. Головне завдання 

полягає в тому, щоб забезпечити вільне володіння студентами мовою. Даний 

предмет передбачає опанування таким рівнем знань, навичок та вмінь, який 

забезпечить: вміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з 

дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в 

різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування; 

вміння робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з 

урахуванням відомостей, отриманих в практичних і теоретичних курсах; 

вміння обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і класичної 

відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, 

композиційних й індивідуально-стилістичних особливостей; вміння 

викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в 

різних видах письмових робіт. Органічний зв’язок основного курсу з 

теоретичними дисциплінами сприяє розвитку філологічної освіти студентів, 

логічного мислення і розуміння тих проблем, які виникають на сучасному 

етапі розвитку мовознавства. 

Витяг з ОКХ 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

─ Соціальна компетентність. Продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 



колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими. 

─ Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

─ Компетентності з інформаційних і комунікаційних 

технологій. Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби 

при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

─ Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити 

ІІ. Фахові:  

─ Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

─ Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

─ Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні 

для здійснення соціального аспекту використання іноземної мови 

(лінгвістичні маркери мовлення).  

─ Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

─ Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за 

межі лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання). 

 

 

 



2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс основної 

іноземної мови / Практика усного та писемного мовлення» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови 

та література (переклад включно)), освітньої програми Філологія: переклад 

(1, 2 курси), а також напряму підготовки 6.020303 Філологія. Переклад (3,4 

курси). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вимовні особливості та 

особливості вживання лексичних одиниць в англійському усному та 

писемному мовленні. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Практичний курс основної іноземної мови / Практика усного та 

писемного мовлення» вивчається одночасно та на базі таких дисциплін, як 

«Практична фонетика основної іноземної мови», «Практична граматика 

основної іноземної мови», «Практичний курс перекладу з основної мови», 

«Порівняльна граматика іноземної та української мов», «Порівняльна 

лексикологія іноземної та української мов» та інших дисциплін. 

Програма базується на таких принципах: 

― релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і 

професійні потреби студентів; 

― активність: студенти є активними учасниками навчально-

виховного процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший 

освітній і професійний розвиток; 

― розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для реалізації 

особистості; 

― професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 



― інтегративність: усі компоненти програми взаємопов’язані та 

взаємозумовлені. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Практичний курс 

основної іноземної мови (англійська) / Практика усного та писемного 

мовлення» формулюється, виходячи із загальної мети всіх років навчання, та 

полягає у наступному: 

– формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння 

лінгвістичних і соціокультурних знань; 

– розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового 

матеріалу; 

– розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь 

спілкування; 

– формування впевненості щодо використання мови як засобу 

комунікації та перекладу. 

Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню 

лінгвістичної природи певних типів мовних одиниць, встановленню їх 

семантичного навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх 

адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати студентам можливість оволодіти основними видами 

комунікативної діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, 

читанням та розумінням англомовних текстів, письмом); 

2) сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української на англійську. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 



колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими); 2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства); 3) компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій (раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням 

інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) перекладацька (знання загальних  принципів перекладу, навички та уміння 

його здійснення); 5) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні)). 

Згідно з даною програмою процес навчання англійської мови в курсі 

практики усного та писемного мовлення розподіляється на три етапи, які 

відрізняються об’ємом, характером та організацією матеріалу, цілями, 

змістом і методикою роботи, а також характером взаємодії з теоретичними 

курсами. 

Перший етап охоплює 1-4 семестри. На цьому етапі виробляються і 

формуються основні автоматизми в області вимови, читання, графічно, 

орфографічно і пунктуаційно грамотного письма, структурного оформлення 

мовлення в усній та письмовій формі. Однак вже в цей період навчання 

важливо розвивати вміння перекомбінувати в мовленні вивчений матеріал в 

залежності від сфери спілкування, цілі комунікації, позиції партнерів у 



комунікації. При такому підході до процесу навчання у 2 семестрі 

продовжується закладання основ оволодіння аудіюванням, читанням, 

говорінням та писемним мовленням, причому навчання студентів цих видів 

мовленнєвої діяльності повинно здійснюватися з урахуванням деяких 

елементів основних функціональних стилів мовлення, зокрема, повсякденно-

розмовного. В 3-му та 4-му семестрах робота ведеться на більш складному 

мовному матеріалі. 

Організація процесу навчання мови як засобу спілкування виходить із 

принципу комплексної координації всіх аспектів мови, взаємодії цього курсу 

з практичними курсами фонетики і граматики, а с 4-го семестру також з 

підготовкою до слухання лекцій з теоретичних курсів англійською мовою. 

На другому етапі, який включає 5-й і 6-й семестри, завершується 

робота з оволодіння основами усного та писемного мовлення. Студенти 

підводяться до поглибленого та деталізованого вивчення усіх боків мови, 

головним чином завдяки тому, що на другому етапі починається вивчення 

дисциплін лінгвістичного циклу, і викладач отримує можливість більш тісно 

пов’язати теорію з практикою. Але в той же час велику увагу слід приділяти 

подальшому вдосконаленню мовленнєвих умінь в процесі аудіювання, 

читання, говоріння та писемного мовлення, навчаючи студентів цих видів 

мовленнєвої діяльності з урахуванням сфер спілкування. 

Основне завдання третього етапу – 7-8 семестри – подальше 

вдосконалення навичок і вмінь усного та писемного мовлення при можливо 

більш повному творчому застосуванні мовних засобів. Студенти повинні 

вміти вільно говорити мовою, що вивчається, володіти нею у всіх видах 

мовленнєвої діяльності. Дуже важливо, щоб вони вміли орієнтуватися у 

різних стилях мовлення при аудіюванні та читанні, вибирати правильний 

стиль викладу думок в усній і письмовій формі та різних сферах спілкування. 

У цей період посилюється філологічна направленість процесу навчання; 

накопичений запас (мовних) засобів і знання, придбані у ході вивчення 



теоретичних курсів, набувають реалізації у користуванні мовою як засобом 

комунікації. 

На всіх етапах викладання англійської мови повинно будуватися на 

основі сучасних методів, прийомів, засобів (в тому числі аудитивних, 

візуальних, аудіовізуальних, а також комп’ютерних технологій) і форм 

навчання, що сприяють реалізації усіх цілей вивчення мови, а також 

оптимізації та інтенсифікації процесу навчання, яка забезпечується його 

комунікативним і професійним напрямом, оптимальним зв’язком аудиторної, 

домашньої, лабораторної та позааудиторної роботи студентів, поступовим 

збільшенням питомої ваги їх самостійної роботи, використанням різних 

режимів роботи в аудиторії (парного, групового, індивідуального), 

ситуативно-ролевого навчання тощо. 

У програмі розкривається зміст навчальної роботи по курсах та 

формулюються кінцеві вимоги по кожному року навчання, наводиться 

мовленнєва тематика, виділяються приблизні вимоги до іспитів, а також 

параметри оцінки сформованості вмінь в різних видах мовленнєвої 

діяльності, пропонується список літератури для роботи над «Практичним 

курсом основної іноземної мови / Практика усного та писемного мовлення». 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ПЕРШИЙ КУРС 

На І курсі розпочинається робота над оволодінням основами усного та 

писемного мовлення, що передбачає використання текстів середньої 

складності та знайомство з деякими аспектами інтерпретації мовленнєвих 

явищ. На початку навчання студенти мають відповідати рівню B1+ 

(Independent User) та бути здатні: а) розуміти основний зміст повідомлень, 

викладених чіткою стандартною вимовою в межах знайомих тем та 

поширених повсякденних ситуацій; б) спілкуватися у найбільш типових 

ситуаціях, що виникають під час перебування у країні, мова якої вивчається; 

в) породжувати прості зв’язні тексти на знайомі теми або такі, що стосуються 

особистих інтересів; г) розповідати про наявний досвід та події, викладати 

плани та сподівання, обґрунтовувати та пояснювати власну точку зору. 

Досягнення цілей навчання на І курсі здійснюється завдяки вирішенню 

низки завдань, а саме: 1) засвоєння близько 5000 лексичних одиниць (слів та 

зворотів) в межах пройдених тем; 2) інтеграція навичкових параметрів 

(фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях (для формування у 

студентів правильної вимови, логічного наголосу та відповідної інтонації 

текстам з діалогами передує система фонетичних вправ, граматичні вправи 

представляють різні способи застосування граматичних елементів для 

сприйняття та відтворення мовних ситуацій і відбивають сучасний стан 

граматики англійської мови); 3) розуміння на слух текстів, що відносяться до 

знайомих тем, за умови стандартної та чіткої вимови і не надто високого 

темпу мовлення; 4) упевнене спілкування в найтиповіших ситуаціях в межах 

знайомих тем; 5) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під 

час спілкування; 6) розвиток гнучких стратегій читання як мовленнєвого 

уміння за рахунок формування усіх його видів; 7) розвиток письма як 

мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та приватних листів, 

а також написання невеликих творів; 8) засвоєння певного обсягу 

соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, застосування 



ілюстративного матеріалу тощо; 9) формування загальних початкових 

навичок та вмінь перекладу з англійської мови на українську та з української 

на англійську в межах знайомих лексичних одиниць. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 510 годин / 17 

кредитів ЄКТС. 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 

По закінченні І курсу студенти мають розуміти на слух загальний зміст 

та/або деталі повідомлень (короткі розповіді, повідомлення на 

автовідповідачі, описи, невеликі діалоги, теле- та радіо новини), бути 

здатними знаходити у повідомленні потрібну інформацію, визначати 

послідовність подій, сформувати механізм контекстуальної догадки. 

Досягнення такої мети здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у класі, 

включаючи спілкування з викладачем та іншими студентами, так і завдяки 

домашній та самостійній роботі (прослуховування аудіокасет, радіопередач, 

перегляд телевізійних передач та кінофільмів). 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного 

непідготовленого спілкування, а не відтворення завчених текстів. З цією 

метою застосовуються мовленнєві вправи проблемного характеру, пов’язані з 

необхідністю опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінки та 

формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. Навчання монологічного мовлення представлено в 

основному навчанням опису та розповіді. В ці форми монологічного 

мовлення впроваджуються елементи міркування, що забезпечує розвиток у 

студентів умінь складати опис, робити невеликі повідомлення тощо з 

урахуванням сфери комунікації та ситуації спілкування. Під час навчання 

діалогічного мовлення ведеться робота над різними функціональними 

різновидами діалогу, головним чином такими як: діалог-розпитування, обмін 

думками, обмін інформацією. Крім того, велика увага приділяється бесідам, 

зокрема тематичним бесідам з елементами проблемності.  Протягом І курсу 

студенти мають засвоїти головні засоби вираження 26 мовленнєвих функцій. 



Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для 

розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, 

складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 

Передбачається також формування навичок відновлення деформованих 

текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування 

змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Цілеспрямований розвиток 

зазначених навичок та умінь здійснюється завдяки різноманітним та цікавим 

вправам, побудованим за рекурсивним принципом, коли студенти знову і 

знову перечитують текст, щоразу з новим завданням. Додаткову мотивацію 

забезпечує застосування виключно автентичних текстів, які практично не 

адаптувалися (за винятком незначних скорочень), і запозичені з британських 

та американських засобів масової інформації. 

На І курсі здійснюється навчання двох видів читання: вивчаючого 

(детального) читання, яке передбачає повне розуміння тексту, та 

ознайомлювального, коли розуміння складає 70-75% інформації, наданої в 

тексті. Ознайомлювальний вид читання розвиває у студентів вміння, 

необхідні для подальшого читання, головним чином, газетних матеріалів та 

літератури зі спеціальності. Вивчаюче читання може бути аудиторним та 

домашнім, а ознайомлювальне більшою частиною аудиторним, тому що 

відповідні вміння повинні спочатку формуватися під керівництвом 

викладача. Для домашнього читання (фронтального та індивідуального) 

рекомендуються твори сучасних письменників, адаптовані або оригінальні, 

але доступні за мовним складом для студентів І курсу. Велика увага 

приділяється й технічному боку читання, тому що від володіння технікою 

читання залежить розуміння того, що читають, а також розвиток вмінь 

виразного читання. 

На І курсі формуються навички та вміння графічно, пунктуаційно й 

орфографічно грамотного письма, а також навички та вміння писемного 

мовлення. Робота над писемним мовленням передбачає поступове 

оволодіння студентами такими мовленнєвими формами як опис, розповідь, 



варіантами їх сполучуваності та елементами міркування на основі 

різноманітних вправ. Мета навчання письма як мовленнєвого уміння 

досягається за рахунок вправ на написання офіційних та особистих листів і 

записок, опису об’єктів та подій, інструкцій (куховарських рецептів), міні-

творів, а також завдань творчого типу, де студенти можуть проявити власну 

індивідуальність.  

Фахова перекладацька підготовка студентів вже на цьому ранньому 

етапі забезпечується завдяки вправам на переклад, які виконують 

узагальнюючу функцію, перевіряючи міцність перекладацьких лексико-

граматичних навичок при роботі з текстом; спеціальним вправам для 

розвитку навичок роботи зі словниками, на компресію текстів, 

транскрибування власних імен та на засвоєння елементів перекладацького 

скоропису. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ. ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тематика курсу в основному відноситься до блоку «Людина та її 

оточення», який на усіх етапах тісно переплітається із соціокультурним 

компонентом: 

1) Родинні зв’язки; зовнішність, характер та почуття людини; весілля 

в Україні та англомовних країнах; ролі та обов’язки членів родини, проблеми 

сім’ї та виховання дітей, проблеми підлітків і студентів в Україні та 

англомовних країнах; 

2) Житло, типи будівель та їх частин, архітектурні особливості, типи 

кімнат, меблі та устаткування, житлові проблеми, ринок житла, оголошення 

про продаж житла в англомовних країнах; схеми одержання житла в Україні 

та англомовних країнах; 

3) Заклади харчування в Україні та англомовних країнах, сервірування 

столу в ресторані, меню та обслуговування в ресторані, способи обробки 

харчових продуктів для приготування страв, м’ясні та рибні страви, овочі та 

фрукти, спеції та десерти, напої та замовлення у ресторані, проблема 

здорового харчування, вегетаріанці та дієти; 



4) Шкільне та студентське життя, оптимальні стратегії навчання. 

Іншим блоком є фаховий, який тісно переплітається з гуманітарним 

блоком та соціокультурним компонентом: 

1) Система дошкільної і шкільної освіти в Україні та англомовних 

країнах; 

2) Система професійно-технічної освіти в Україні та англомовних 

країнах; 

3) Система вищої освіти в Україні та англомовних країнах; 

4) Система наукових ступенів в Україні та англомовних країнах. 

В межах цього блоку проводиться контрастивне і паралельне введення 

елементів відповідної системи у трьох країнах (Україна, США та 

Великобританія), що дозволяє чітко бачити різницю між ними. 

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ 

Контроль засвоєння змісту курсу здійснюється переважно за 

допомогою комплексного тесту, який включає чотири частини: 

1) аудіювання (40 хвилин, 4 тексти: І – розуміння загального змісту, II 

– розуміння деталей, III – пошук конкретної інформації, IV – розпізнавання 

смислу та факторів відношення) має форму підтвердження або спростування, 

множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць тощо, знаходження 

відповідника, дописування незакінчених речень; 

2) говоріння – студентів тестують парами (14 хвилин на кожну пару, 

чотири завдання: І – бесіда на особисті теми без візуальної опори; II – 

порівняння, протиставлення та розмірковування зі візуальною опорою на два 

або більше малюнків; III – обговорення та оцінювання з візуальною опорою 

на серію малюнків; IV – розвиток теми, яка обговорювалася в частині III, з 

перенесенням обговорення на особистий досвід студентів); 

3) читання (75 хвилин, 4 тексти: призначення текстів та варіанти 

форми виконання – такі ж, як і при контролі аудіювання), структура вправ 

для навчання читання відповідає тій, яка використовується при тестуванні; 



4) письмо (90 хвилин, 2 завдання: диктант (1500 знаків), написання 

листа за завданням (120-180 слів) або міні-твору за завданням (120-180 слів)).  

Лексичний та граматичний компоненти контролюються за допомогою 

окремих письмових перекладів англійською мовою з української (обсяг 

кожного перекладу – 1000 знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 

хвилин). Комплексний тест у повному обсязі використовується тільки раз у 

семестрі, на останньому тижні навчання. На усний іспит виноситься тільки 

тест для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного тесту 

складаються і виводиться середня, яка округлюється за арифметичними 

правилами. Контроль протягом семестру здійснюється за допомогою 

перекладів та диктантів, по закінченні певної дози матеріалу. Підготовка до 

здачі інших компонентів тесту відбувається в процесі навчання. 

Наприкінці I курсу студент повинен: 

― аудіювання – розуміти на слух навчальний аудіотекст, записаний у 

темпі 220 складів на хвилину, що містить 2% незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися. Аудіотекст повинен являти літературно-розмовний 

стиль мовлення і бути побудований на матеріалі, що вивчався. Час звучання 

– 3-4 хвилини,  пред’явлення одноразове; 

― діалогічне мовлення – вести діалог в наступних його 

функціональних різновидах: двобічний діалог-розпит (з’ясування, 

уточнення), діалог – обмін думками, діалог – обмін інформацією з 

урахуванням комунікативної сфери та ситуації спілкування, адресата 

мовлення, характеру взаємодії партнерів; 

― монологічне мовлення – вміти передавати зміст прочитаного або 

прослуханого тексту з урахуванням комунікативної сфери та комунікативної 

ситуації, робити короткі повідомлення, що відображають такі мовленнєві 

форми, як опис і розповідь з елементами міркування з урахуванням 

комунікативної сфери, комунікативного наміру (мети), адресата мовлення; 

― читання – володіти вивчаючим читанням на матеріалі навчальних 

текстів та адаптованої художньої літератури; користуватися 



ознайомлювальним читанням на матеріалі адаптованої художньої літератури; 

вміти вільно, правильно у звуковому та інтонаційному відношенні читати 

уголос підготовлений текст, а також новий текст, побудований на знайомому 

мовному матеріалі; 

― письмо – писати орфографічно та пунктуаційно правильно у межах 

активного лексичного мінімуму І курсу; вміти виражати свої думки 

письмово, користуючись мовленнєвими формами «опис» і «розповідь» з 

елементами міркування, при виконанні таких видів робіт, як особистий лист, 

виклад прочитаного або прослуханого на основі лексичного та граматичного 

матеріалу І курсу. 

ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ 

ІІ семестр. а) Усний іспит: 

1. Ознайомлювальне читання адаптованого художнього тексту з 

наступним переказом у заданій мовленнєвій ситуації (з урахуванням на 

певного слухача) та оцінкою прочитаного. Об’єм тексту: 2500-3000 др. зн. 

2. Монологічне висловлювання за однією із пройдених тем курсу. 

б). Тестове випробування. 



ДРУГИЙ КУРС 

На ІІ курсі робота з оволодіння основами усного та писемного 

мовлення проводиться на більш високому рівні, що передбачає використання 

більш складних текстів та поглиблення інтерпретації мовних явищ. 

Виходячи із загальної мети усього чотирирічного курсу, навчальний 

матеріал спрямований на подальше формування мовленнєвих навичок і вмінь 

та засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань, поглиблення 

когнітивних здібностей, підвищення впевненості щодо використання мови як 

засобу комунікації та для перекладу, а також посилення позитивного 

відношення до вивчення англійської мови та засвоєння відповідної культури, 

розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу, 

розширення перекладацької компетенції, розвиток загальних умінь 

спілкування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 630 годин / 21 кредит 

ЄКТС. 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 

Активний словник студентів збагачується завдяки засвоєнню близько 

5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем, що 

характеризуються високим ступенем вживаності, широкою комбінацією з 

іншими словами та таких, що відображають як нейтральний, так й елементи 

побутового і публіцистичного стилів мови. Особлива увага приділяється 

оволодінню ідіоматикою та найбільш поширеними мовленнєвими 

формулами сучасної мови, які відображають емоційну реакцію на 

висловлювання або поведінку співбесідника. 

При навчанні аудіювання текстів, що відносяться до тем, які студенти 

вивчають, використовуються аудіотексти зразкового дикторського 

виконання, що відображають літературно-мовленнєвий, публіцистичний та 

науковий стилі мови, та спрямовані на розвиток впевненого спілкування в 

межах згаданих тем й уміння долати чинники, що перешкоджають 

розумінню під час спілкування.  Досягнення мети навчання аудіювання 



здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у класі, включаючи 

спілкування з викладачем та іншими студентами, так і завдяки домашній та 

самостійній роботі (прослуховування аудіокасет, радіопередач, перегляд 

телевізійних передач та кінофільмів). 

Читання представлено двома основними видами: вивчаючим і 

ознайомлювальним та має сприяти розвитку гнучких стратегій читання як 

мовленнєвого уміння за рахунок формування усіх його видів. Змістом 

навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для розуміння 

незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, складових, їхньої 

структури, елементів та засобів зв’язку між ними. Передбачається також 

формування навичок відновлення деформованих текстів, розвиток умінь 

розпізнавання аргументації автора, прогнозування змісту тексту, виходячи з 

наявної інформації. Цілеспрямований розвиток зазначених навичок та умінь 

здійснюється завдяки різноманітним та цікавим вправам, побудованим за 

рекурсивним принципом, коли студенти знову і знову перечитують текст, 

щоразу з новим завданням. Додаткову мотивацію забезпечує застосування 

виключно автентичних текстів, які практично не адаптувалися (за винятком 

незначних скорочень), і запозичені з британських та американських засобів 

масової інформації. 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного 

непідготовленого спілкування, а не відтворення завчених текстів. З цією 

метою застосовуються мовленнєві вправи проблемного характеру, пов’язані з 

необхідністю опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінки та 

формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. Навчання діалогічного мовлення проходить з 

урахуванням специфіки функціональних різновидів діалогу, при цьому 

особлива увага надається діалогу-обговоренню. Протягом ІІ курсу студенти, 

на додачу до 26 мовленнєвих функцій, засвоєних протягом першого курсу, 

мають оволодіти ще 26-ма. Монологічне мовлення представлене описом та 



розповіддю з елементами розмірковування; висловлювання будуються на 

більш складному лексико-граматичному рівні. 

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

вправ на написання офіційних та особистих листів і записок, опису об’єктів 

та подій, інструкцій, міні-творів. Особливо привабливими для студентів є 

завдання творчого типу, де вони можуть проявити власну індивідуальність.  

Фахова перекладацька підготовка студентів на цьому етапі 

забезпечується, крім традиційних вправ на переклад, спеціальними вправами 

для розвитку навичок роботи зі словниками (де студенти мають знайти 

різницю між синонімічними словами), на компресію текстів, 

транскрибування власних імен та на засвоєння елементів перекладацького 

скоропису. Розвиток фахових вмінь та навичок має сприяти засвоєнню 

певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо, формуванню 

перекладацьких навичок завдяки розвитку умінь компресії тексту, засвоєнню 

елементів перекладацького скоропису та виконанню перекладних вправ. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ. ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тематика ІІ курсу, на відміну від першого курсу, відноситься не тільки 

(чи переважно) до блоку «Людина та її оточення», але й до блоків 

«Англомовний світ і Україна» та «Гуманітарна сфера», які на всіх етапах 

тісно переплітаються із соціокультурним компонентом: 

1) Сучасне місто в Україні та в країнах, мова яких вивчається: 

Великобританія: Лондон: історія, сьогодення, культурне життя (найвідоміші 

культурні заходи, які щорічно проводяться в Лондоні), райони Лондона 

(найвідоміші вулиці, площі тощо); 

2) Транспортна система Великобританії та Лондону, види транспорту, 

пересування містом, транспортні проблеми;  

3) США: найбільші міста (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-

Анджелес, Сан-Франциско) – загальна характеристика, найвідоміші пам’ятки 

та статистичні дані;  



4) Нью-Йорк – визначний світовий центр: головні музеї Нью-Йорка; 

головні образотворчі течії, що виникли в Нью-Йорку; сучасна архітектура 

Нью-Йорка; найвідоміші художники й архітектори, імена яких пов’язані з 

Нью-Йорком; театри Нью-Йорка та найвідоміші драматурги, пов’язані з 

Нью-Йорком; 

5) Україна: найважливіші міста (Київ, Харків, Одеса, Львів) – загальна 

характеристика, найвідоміші пам’ятки та статистичні дані; Київ – найкраще 

та найгірше в столиці очима американців та українців; 

6) Мегаполіси та їхні проблеми (надмірна концентрація населення; 

транспортні, екологічні, санітарні, кримінальні проблеми; контрасти 

майнової нерівності);  

7) Погода; прогноз погоди; температура за Цельсієм та Фаренгейтом; 

типи клімату; Антарктида і проблеми глобального потепління; опади і 

пов’язані екологічні лиха (повені тощо); типи хмар та погодних фронтів; 

аномальні атмосферні явища; типи блискавок та шкода, що заподіюється 

ними; типи вітрів, шкала Бофорта; парниковий ефект та його вплив на зміни 

клімату в англомовних країнах та в Україні;  

8) Мода, одяг та індустрія виготовлення і продажу одягу: жіночий та 

чоловічий легкий і теплий одяг; взуття та головні убори; матеріали, кольори, 

фасони одягу, розміри одягу в англомовних країнах та Україні; тенденції 

моди; молодіжна та «доросла» мода; швейна промисловість і торгівельні 

заклади, що продають одяг;  

9) Тваринний світ (домашні тварини, дикі тварини, їхні види та 

характеристики, назви самців і самок, груп, та місць проживання, поведінка 

тварин); проблеми співіснування людей і тварин; 

10) Рослинний світ (культивовані та дикі рослини, типи рослин та їхні 

характеристики, розповсюдження рослин); 

11) Проблеми села в англомовних країнах. 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ 

Контроль засвоєння змісту курсу здійснюється переважно за 

допомогою комплексного тесту, який включає чотири частини: 

1) аудіювання (40 хвилин, 4 тексти: І – розуміння загального змісту, II 

– розуміння деталей, III – пошук конкретної інформації, IV – розпізнавання 

смислу та факторів відношення) має форму підтвердження або спростування, 

множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць тощо, знаходження 

відповідника, дописування незакінчених речень; 

2) говоріння – студентів тестують парами (14 хвилин на кожну пару, 

чотири завдання: І – бесіда на особисті теми без візуальної опори; II – 

порівняння, протиставлення та розмірковування зі візуальною опорою на два 

або більше малюнків; III – обговорення та оцінювання з візуальною опорою 

на серію малюнків; IV – розвиток теми, яка обговорювалася в частині III, з 

перенесенням обговорення на особистий досвід студентів); 

3) читання (75 хвилин, 4 тексти: призначення текстів та варіанти 

форми виконання – такі ж, як і при контролі аудіювання), структура вправ 

для навчання читання відповідає тій, яка використовується при тестуванні; 

4) письмо (90 хвилин, 2 завдання: диктант (1500 знаків), написання 

листа за завданням (120-180 слів) або міні-твору за завданням (120-180 слів)).  

Лексичний та граматичний компоненти контролюються за допомогою 

окремих письмових перекладів англійською мовою з української (обсяг 

кожного перекладу – 1000 знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 

хвилин). Комплексний тест у повному обсязі використовується тільки раз у 

семестрі, на останньому тижні навчання. На усний іспит виноситься тільки 

тест для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного тесту 

складаються і виводиться середня, яка округлюється за арифметичними 

правилами. Контроль протягом семестру здійснюється за допомогою 

перекладів та диктантів, по закінченні певної дози матеріалу. Підготовка до 

здачі інших компонентів тесту відбувається в процесі навчання. 



Наприкінці ІІ курсу студенти мають досягти рівнів В2.2 в аудіюванні та 

діалогічному мовленні: 

― аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст поширених 

повідомлень, що включають складні типи аргументації; розуміти короткі 

тексти наукового характеру, а також більшість теле- та радіо новин і програм, 

пов’язаних з поточними подіями;  

― діалогічне мовлення – підтримувати спілкування зі швидкістю та 

спонтанністю, ступінь яких є достатньою, аби не спричиняти незручності 

співрозмовнику. 

Письмо має бути на рівні В2: 

― письмо – писати стислі повідомлення або твори для передачі 

інформації чи викладення аргументів на користь або проти конкретної точки 

зору. 

Рівень C1.1 має бути досягнуто у монологічному мовленні та читанні: 

― монологічне мовлення – виступати з широкого кола питань, 

пов’язаних з колом власних інтересів; пояснювати власну точку зору на 

конкретну проблему, аналізуючи переваги та недоліки різних варіантів її 

вирішення; 

― читання – читати сучасну художню прозу; розуміти фактичну 

інформацію, передану як експліцитно, так й імпліцитно. 

ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ 

а). Усний іспит: 

1. Ознайомлювальне читання оригінального художнього тексту 

об’ємом 4000-4500 др. зн. з наступним переказом на основі заданої 

мовленнєвої ситуації (розповідь для певного партнера) та оцінкою 

прочитаного; 

2. Монологічне висловлювання за однією із пройдених тем курсу з 

перенесенням обговорення на особистий досвід студентів 

б). Тестове випробування.



 

ТРЕТІЙ КУРС 

На ІІІ курсі завершується робота з оволодіння основами усного та 

писемного мовлення. Тематика ІІІ курсу посилена темами краєзнавчого 

характеру. 

Основу навчальних матеріалів становлять оригінальні художні та 

країнознавчі тексти, а також залучаються навчальні тексти монологічного та 

діалогічного характеру, що є зразками вирішення різних мовленнєвих 

завдань у різноманітних комунікативних сферах. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 570 годин / 19 

кредитів ЄКТС. 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 

Активний словник студентів на ІІІ курсі збагачується завдяки 

засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах 

пройдених тем. Це здебільшого загальновживана лексика, що 

характеризується високим ступенем вживаності та словоутворювальними 

можливостями, формули мовного етикету та ідіоматика. Робота з лексичними 

одиницями поглиблюється, її значну частину займає опрацювання 

семантичної структури слова, розвиток перенесених значень, звуження та 

розширення значення слова, лінгвокраїнознавчий коментар до лексики, що 

вивчається. 

Навчання аудіювання здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у 

класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими студентами, так і 

завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування аудіокасети, що 

входить до комплекту з підручником, радіопередач, перегляд телевізійних 

передач та кінофільмів). Для оволодіння вказаним видом мовленнєвої 

діяльності використовуються аудіозаписи драматичних творів, уривків 

літературних творів авторів, що вивчаються, виступи громадських діячів та 

діячів науки та культури. Матеріал для аудіювання має відображати різні 

функціональні стилі мови. 



Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь умовно-

непідготовленого та спонтанного непідготовленого спілкування. Виходячи з 

характеру навчального матеріалу (публіцистичні та художні тексти), для 

розвитку монологічного мовлення важливе місце відводиться міркуванню, 

для чого застосовуються мовленнєві вправи проблемного характеру, 

пов’язані з необхідністю опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінки 

та формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. Протягом третього року навчання студенти, на 

додачу до 52 мовленнєвих функцій, засвоєних протягом першого та другого 

курсів, мають оволодіти ще 28-ма. Робота над розвитком діалогічного 

мовлення спрямована на вміння вести проблемну бесіду та дискусію, яка 

передбачає ствердження або заперечення основної тези та вживання 

відповідних засобів мовленнєвої передачі зазначених комунікативних 

функцій. Також розвиток монологічного та діалогічного мовлення 

спрямований на поглиблення вмінь анотувати прочитане, надавати 

необхідний коментар, підсумовувати відомості з різних джерел. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для 

розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, 

складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 

Передбачається також формування навичок відновлення деформованих 

текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування 

змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Матеріал оснований виключно 

на автентичних публіцистичних або художніх текстах, які не адаптувалися 

(за винятком незначних скорочень), і запозичених з британських та 

американських засобів масової інформації. Основними видами читання на ІІІ 

курсі є: вивчаюче, ознайомлювальне, оглядове та пошукове (пошук 

необхідної інформації у тексті).  

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

розширення типів вправ для його розвитку. Студенти мають засвоїти 

принципи написання низки типів писемної продукції (рекламна листівка 



туристичного характеру, рецензія на фільм, спектакль тощо, лист-скарга, 

аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та 

недоліків ряду об’єктів, звіт про результати аналізу, виконаного за 

одержаним завданням), значно розширюючи діапазон власних умінь 

породжувати писемні тексти, що відповідають вимогам носіїв англійської 

мови. Разом з тим студенти продовжують традицію написання фабульних 

міні-творів, також творів-міркувань з використанням засвоєного матеріалу. 

Розвиток фахових перекладацьких вмінь та навичок має сприяти 

засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу, поглибленню 

здатності відтворення власних назв при перекладі, застосування 

транскодування при передачі топонімів і власних імен та виконанню 

перекладних вправ. До вправ, що готують майбутнього перекладача до 

можливої роботи у туристичній індустрії, слід також віднести формування 

умінь вести усні перемови та листування з готелями та авіакомпаніями, 

підготовки рекламних листівок для туристів, написання звітів за 

результатами аналізу наявних готелів, авіарейсів тощо. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ. ТЕМАТИКА КУРСУ 

Мовленнєва тематика ІІІ курсу навчання відноситься переважно до 

блоків «Англомовний світ і Україна» та «Гуманітарна сфера», які на всіх 

етапах тісно переплітаються із соціокультурним компонентом: 

1) Великобританія – США – Україна: географічне положення, поділ на 

регіони, особливості регіонів, характер народів, що населяють відповідну 

країну, національні стереотипи, національні свята;  

2) Театр та кіно у Великобританії, США та Україні: історія 

виникнення та розвитку, провідні кіно- та театральні актори, режисери, 

продюсери, найбільш відомі фільми, вистави тощо, жанри кінофільмів та 

спектаклів, кіно- та театральні рецензії, технологія підготовки спектаклів та 

зйомок кінофільмів, прем’єри;  



3) Вирушаючи у подорож: Індустрія повітряних перевезень у США та 

Україні: структура аеропорту, призначення його частин та служб, авіаквитки 

та посадочні талони, резервування квитків, правила перевозу багажу та 

проблеми з ним, реєстрація на рейс, митний та імміграційний контроль, 

заповнення митних декларацій в Україні та США, види обмежень на ввіз та 

вивіз певних товарів, конкуренція авіаперевізників, економічні аспекти 

діяльності авіакомпаній; Індустрія готельного господарства у Великобританії 

та Україні: типи готелів, їхня класифікація, вимоги до різних категорій 

готелів (зірки, корони), персонал готелю та його функції, типи кімнат, 

обслуговування у номерах, устаткування готелів та додаткові послуги 

(проведення конференцій, прийомів тощо), резервування номерів 

електронною поштою, телефоном, листом, культурні програми вихідного дня 

у британських готелях;  

4) Медицина: органи людського тіла, протезування, галузі медицини, 

лікарі та інший медичний персонал, лікарня та поліклініка – відділення, 

служби, їхні функції, хвороби, симптоми, травми та перша медична 

допомога, огляд лікаря, скарги пацієнта, медичне устаткування, прилади та 

інструменти, імунна система та механізм її дії, СНІД, пташиний грип, 

серцево-судинна система та її захворювання, захворювання вуха, горла та 

носа, дерматологічні та офтальмологічні захворювання, захворювання 

очеревини, органів черевної порожнини, грудної клітки і грудної порожнини;  

5) Мова і мозок, виникнення та розвиток мови, особливості засвоєння 

мови, роль спадкових механізмів у засвоєнні мови, виникнення та розвиток 

англійської мови, джерела впливу на англійську мову, роль запозичень у 

розширенні лексичного складу, роль англійської мови у сучасному світі. 

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ 

Контроль засвоєння змісту програми здійснюється переважно за 

допомогою комплексного тесту, який включає чотири частини: 

1) аудіювання (40 хвилин, 4 тексти: І – розуміння загального змісту, II 

– розуміння деталей, III – пошук конкретної інформації, IV – розпізнавання 



смислу та факторів відношення) має форму підтвердження або спростування, 

множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць тощо, знаходження 

відповідника, дописування незакінчених речень; 

2) говоріння – студентів тестують парами (14 хвилин на кожну пару, 

чотири завдання: І – бесіда на особисті теми без візуальної опори; II – 

порівняння, протиставлення та розмірковування з візуальною опорою на два 

або більше малюнків; III – обговорення та оцінювання з візуальною опорою 

на серію малюнків; IV – розвиток теми, яка обговорювалася в частині III, з 

перенесенням обговорення на особистий досвід студентів); 

3) читання (75 хвилин, 4 тексти: призначення текстів та варіанти 

форми виконання – такі ж, як і при контролі аудіювання); 

4) письмо (90 хвилин, 2 завдання: диктант (1500 знаків), написання 

листа за завданням (120-180 слів) або міні-твору за завданням (120-180 слів)). 

Лексичний та граматичний компоненти контролюються за допомогою 

окремих письмових перекладів англійською мовою з української (обсяг 

кожного перекладу – 1000 знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 

хвилин). Комплексний тест у повному обсязі використовується тільки раз у 

семестрі, на останньому тижні навчання. На усний іспит виноситься тільки 

тест для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного тесту 

складаються і виводиться середня, яка округлюється за арифметичними 

правилами. Контроль протягом семестру здійснюється за допомогою 

перекладів та диктантів, по закінченні певної дози матеріалу. Підготовка до 

здачі інших компонентів тесту відбувається в процесі навчання. 

Наприкінці ІІІ курсу студенти мають досягти рівнів С1.1 в аудіюванні, 

письмі та діалогічному мовленні, а також рівня С1.2 у монологічному 

мовленні та читанні. Зміст вказаних рівнів викладений далі: 

― аудіювання – в межах знайомих і незнайомих тем розуміти зміст 

поширених повідомлень, що включають складні типи аргументації; розуміти 

лекції та документальні програми, де коментар ведеться нормативною 

англійською мовою; 



― діалогічне мовлення – здійснювати спілкування невимушено, чітко 

формулюючи думки і своєчасно коригуючи власне мовлення у відповідності 

до висловлювань співрозмовників; 

― монологічне мовлення – виступати з детальним викладом складних 

тем, одночасно інтегруючи кілька підтем; 

― письмо – писати чіткі за змістом і добре структуровані за формою 

тексти, детально викладаючи інформацію; писати резюме, фактичні 

повідомлення та ділові листи; 

― читання – розуміти довгі та складні тексти, як фактичного 

характеру, так і художні твори, усвідомлюючи стилістичні засоби, що 

містяться у тексті. 

ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ 

Усний іспит: 

1. Вивчаюче читання художнього або публіцистичного тексту об’ємом 

2000-2500 др. зн. із наступним: 

– визначення теми, комунікативного наміру автора; 

– вираження основних думок, суттєвих деталей, власної оцінки 

прочитаного; 

– вміння розпізнавати в тексті опис, розповідь, міркування та 

реферувати текст у заданій мовленнєвій ситуації; 

2. Бесіда зі студентом-партнером за тематикою курсу або домашнього 

читання. В процесі бесіди перевіряється інформованість студента за 

тематикою курсу, вміння відстоювати свою точку зору, переконати 

співбесідника, бути ініціативним партнером, вирішувати певні комунікативні 

завдання (без підготовки). 



ЧЕТВЕРТИЙ КУРС 

Основною метою IV курсу є якісне удосконалення навичок та вмінь 

практичного володіння іноземною мовою в основних формах і 

функціональних сферах її актуалізації, основи яких були закладені на І-ІІІ 

курсах. 

Досягнення цілей на IV курсі здійснюється завдяки вирішенню низки 

завдань, а саме: а) засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів та 

зворотів) у межах тем, що вивчаються; б) інтеграції навичкових параметрів 

(фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях; в) аудіюванню 

текстів, що відносяться до тем, які вивчають студенти; г) упевненому 

спілкуванню в межах згаданих тем; д) умінню долати чинники, що 

перешкоджають розумінню під час спілкування; е) розвитку гнучких 

стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування усіх його 

видів; є) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі написання 

різножанрової продукції (повідомлення-опис, повідомлення-порівняння, 

публіцистичний твір з формулюванням власної точки зору, повідомлення про 

розвиток подій, аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, 

аналіз переваг та недоліків низки об’єктів тощо, звіт про результати аналізу, 

виконаного за одержаним завданням, резюме, стаття), а також написання 

невеликих творів; ж) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за 

рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу 

тощо; з) формуванню перекладацьких навичок, зокрема, перекладним 

вправам. 

Основними навчальними матеріалами на IV курсі є оригінальні 

художні, суспільно-політичні та публіцистичні тексти, що дають можливість 

здійснювати роботу над тематикою, яка передбачена програмою, де провідну 

роль грають суспільно-політичні та країнознавчі теми. Крім того, постійно 

залучаються матеріали українських ЗМІ, преси та журналів країн, мова яких 

вивчається. 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 405 годин / 13,5 

кредитів ЄКТС. 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 

На IV курсі робота над лексикою ведеться у тому ж напрямку, що і на 

ІІІ, але особлива увага приділяється особливостям використання лексичних 

одиниць в залежності від стилю мовлення, сфери і ситуації спілкування, їх 

лінгвокраїнознавчому коментуванню. 

Для досягнення мети навчання аудіювання здійснюється як за рахунок 

спеціальних вправ у класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими 

студентами, так і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування 

аудіокасети, що входить до комплекту з підручником, радіопередач, перегляд 

телевізійних передач та кінофільмів). Збільшується об’єм матеріалу, 

пов’язаного як із тематикою даного курсу, так із авторами та їх творами, що 

вивчаються. Рекомендується широко застосовувати для прослуховування 

уривки з прозових та драматичних творів, виступи суспільних та політичних 

діячів, значних діячів в області культури і науки, фонограми художніх 

кінофільмів. Тексти для аудіювання повинні відображати різні функціональні 

стилі мовлення та сфери спілкування. 

На IV курсі продовжується розвиток всіх видів і форм мовлення, 

причому особлива увага приділяється непідготовленому мовленню, робота 

над яким протікає в основному у зв’язку із проблемним обговоренням 

прочитаного, прослуханого та побаченого. 

Навчання говоріння ставить за мету переважно розвиток умінь 

спонтанного непідготовленого спілкування, а не відтворення завчених 

текстів. З цією метою застосовуються мовленнєві вправи проблемного 

характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, протиставлення, 

аналізу, оцінки та формулювання висновків, відстоюванням власної точки 

зору, аргументуванням тощо. Важливим компонентом розвитку 

монологічного підготовленого мовлення є виступи студентів з доповідями за 



матеріалом творів, підготовлених ними на виконання завдань, які є у 

кожному уроці. 

Для подальшого удосконалення монологічного мовлення 

передбачаються повідомлення та доповіді на літературні, суспільно-

політичні, країнознавчі теми, реферування тексту, при якому стисло 

передається зміст, більш розгорнута його проблематика із додаванням 

аргументації. Діалогічне мовлення представлено дискусією та проблемними 

бесідами з суспільно-політичної та країнознавчої тематики, з прочитаного 

тексту або переглянутого кінофільму, спектаклю, відвіданої виставки. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для 

розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, 

складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 

Передбачається також формування навичок відновлення деформованих 

текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування 

змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Матеріал оснований виключно 

на автентичних публіцистичних або художніх текстах, які не адаптувалися 

(за винятком незначних скорочень), і запозичених з британських та 

американських засобів масової інформації. На даному етапі навчання 

проводиться удосконалення навичок та вмінь ознайомлювального, 

переглядового та пошукового читання, пов’язаного із збільшенням темпу 

вилучення інформації, головним чином на основі суспільно-політичної та 

наукової літератури. 

Під час роботи з періодичною пресою велика увага приділяється 

анотуванню та реферуванню з елементами коментування. Новим є 

реферування текстів, прочитаних та прослуханих рідною мовою, та 

двобічний переклад публіцистичного характеру. 

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

розширення типів вправ для його розвитку. На IV курсі для розвитку 

писемного мовлення як акту комунікації використовуються реферування та 

анотування прослуханих або прочитаних текстів як іноземною, так і рідною 



мовою. Для вдосконалення вмінь писемного мовлення, побудованого на 

використанні різних мовленнєвих форм, рекомендується писати твори на 

літературні, суспільно-політичні, країнознавчі теми, вести записи під час 

слухання лекцій та доповідей іноземною мовою. Особлива увага звертається 

на стилістичне оформлення писемного мовлення, його відповідність певній 

сфері спілкування. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ. ТЕМАТИКА КУРСУ 

Мовленнєва тематика на цьому рівні навчання відноситься до блоків 

«Англомовний світ і Україна», «Гуманітарні проблеми», «Політичні 

проблеми» та «Професійні проблеми», які на всіх етапах тісно 

переплітаються із соціокультурним компонентом: 

1) Великобританія – США – Україна: законодавча, виконавча та 

судова гілки влади, їхні органи та важелі управління; політичні партії, 

вибори, система противаг та принцип прозорості владних структур; 

2) Судова система у Великобританії, США та Україні і система 

правозастосування: види права та судів, процедури у цивільних та 

кримінальних справах, правила подання доказів, добору присяжних, виклику 

і опитування свідків; види правопорушень та покарань, порядок винесення 

вироку, вердикт та післясудові процедури; 

3) Політичні, економічні, соціальні і культурні права людини; 

міжнародні документи у галузі прав людини; шляхи забезпечення прав 

людини; 

4) Принципи функціонування економіки у Великобританії, США та 

Україні; промисловість, сільське господарство та сфера обслуговування у цих 

країнах; 

5) Екологічні проблеми (забруднення повітря, води та ґрунту, 

парниковий ефект, глобальне потепління, озонові діри, вилив токсичних 

речовин, знищення лісонасаджень, ерозія ґрунту, наступ пустель, аварії на 

ядерних об’єктах); 



6) Засоби масової інформації у Великобританії, США та Україні 

(преса, радіо, телебачення – види газет та журналів, найпопулярніші передачі 

тощо); 

7) Музична культура (музична нотація – нотний стан, музичні ключі, 

гама, ноти, інтервали, знаки альтерації, лад; музиканти та групи музикантів; 

музичні інструменти; музичні твори; композитори та їхня творчість); 

8) Мова та переклад: варіанти англійської мови, діалектні відмінності, 

проблема мов, що зникають; проблема політичної коректності у мові; 

переклад та перекладачі; 

9) Засоби електронної комунікації: електронні перекладачі, мобільні 

телефони; мобільний зв’язок і здоров’я людини 

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ 

Контроль засвоєння змісту програми здійснюється переважно за 

допомогою комплексного тесту, який включає чотири частини: 

1) аудіювання (40 хвилин, 4 тексти: І – розуміння загального змісту, II 

– розуміння деталей, III – пошук конкретної інформації, IV – розпізнавання 

смислу та факторів відношення) має форму підтвердження або спростування, 

множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць тощо, знаходження 

відповідника, дописування незакінчених речень; 

2) говоріння – студентів тестують парами (14 хвилин на кожну пару, 

чотири завдання: І – бесіда на особисті теми без візуальної опори; II – 

порівняння, протиставлення та розмірковування з візуальною опорою на два 

або більше малюнків; III – обговорення та оцінювання з візуальною опорою 

на серію малюнків; IV – розвиток теми, яка обговорювалася в частині III, з 

перенесенням обговорення на особистий досвід студентів); 

3) читання (75 хвилин, 4 тексти: призначення текстів та варіанти 

форми виконання – такі ж, як і при контролі аудіювання); 

4) письмо (90 хвилин, 2 завдання: диктант (1500 знаків), написання 

листа за завданням (120-180 слів) або міні-твору за завданням (120-180 слів)). 



Лексичний та граматичний компоненти контролюються за допомогою 

окремих письмових перекладів англійською мовою з української (обсяг 

кожного перекладу – 1000 знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 

хвилин). Комплексний тест у повному обсязі використовується тільки раз у 

семестрі, на останньому тижні навчання. На усний іспит виноситься тільки 

тест для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного тесту 

складаються і виводиться середня, яка округлюється за арифметичними 

правилами. Контроль протягом семестру здійснюється за допомогою 

перекладів та диктантів, по закінченні певної дози матеріалу. Підготовка до 

здачі інших компонентів тесту відбувається в процесі навчання. 

Наприкінці ІV курсу студенти мають досягти рівнів С1.2 в аудіюванні, 

письмі та діалогічному мовленні, а також рівня С2.1 у монологічному 

мовленні та С2 у читанні. Зміст вказаних рівнів викладений далі: 

― аудіювання – в межах знайомих і незнайомих тем розуміти зміст 

поширених повідомлень, навіть коли вони недостатньо чітко структуровані, 

за умови, що зв’язки між частинами висловлювання вказані експліцитно; 

розуміти лекції, телевізійні передачі та фільми без зайвого напруження; 

― діалогічне мовлення – вести мовлення невимушено та спонтанно, 

без очевидних ознак ускладнень з пошуком слів, для забезпечення 

комунікації у соціальній, академічній та професійній сферах; залагоджувати 

проблеми, що виникають у спілкуванні шляхом переформулювання 

попередніх висловлювань; 

― монологічне мовлення – виступати з детальним логічним викладом 

складних тем у професійній сфері або подавати власну аргументацію, аби 

забезпечити розуміння та засвоєння найголовніших положень викладу з боку 

реципієнта; 

― письмо – писати резюме, аналітичні повідомлення на фахові теми, 

ділові пропозиції, повідомлення та звіти про проведені дослідження; 

― читання – без ускладнень розуміти більшість продуктів письмового 

мовлення, включаючи абстрактні, структурно та лінгвістично ускладнені 



тексти, наприклад, інструкції по застосуванню приладів тощо, галузеві статті 

та художні твори; 

― робота с газетою – вміти усно реферувати та коментувати, а також 

анотувати газетні матеріали різного характеру (декларації, урядові заяви або 

звернення, інтерв’ю); вміти реферувати іноземною мовою газетні матеріали, 

прочитані рідною мовою, різного характеру: виступи (промова, звернення), 

статті, коментарі, повідомлення в різних сферах спілкування. 

ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ 

Усний іспит: 

1. Вивчаюче читання фрагменту оригінального твору художньої 

літературі (2500-3000 др. зн.), прочитаного студентом самостійно 

(семестрове індивідуальне читання), з наступною смисловою та 

комунікативною інтерпретацією уривку з елементами лінгвокраїнознавчого 

аналізу мовних засобів художнього тексту та власною оцінкою прочитаного; 

2. Бесіда за однією із проблем тематики курсу на основі заданої 

мовленнєвої ситуації та комунікативного завдання (без підготовки); 

3. Реферування іноземною мовою тексту рідною мовою на актуальну 

суспільно-політичну тему програми 

ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ В РІЗНИХ ВИДАХ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОВОРІННЯ 

Діалогічне мовлення: 

1. Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації 

та комунікативному наміру партнера; 

2. Змістовність (інформативність); 

3. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної 

адекватності вибору мовних засобів; 

4. Ініціативність, реактивність, виразність та зверненість мовлення; 

5. Логічний взаємозв’язок та взаємообумовленість реплік діалогу; 

6. Швидкість мовлення. 



Монологічне мовлення: 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері, ситуації та 

комунікативному наміру; 

2. Змістовність (інформативність) висловлювання: повнота розкриття 

теми, об’єм висловлювання тощо; 

3. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної 

адекватності вибору мовних засобів; 

4. Виразність, зверненість мовлення; 

5. Швидкість мовлення. 

ЧИТАННЯ ТА АУДІЮВАННЯ 

1. Повнота, точність, глибина розуміння тексту; 

2. Самостійність та обґрунтованість інтерпретації основного змісту 

тексту та комунікативного наміру автора; 

3. Швидкість читання та аудіювання. 

ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері та комунікативному 

наміру; 

2. Чіткість і логічність викладу, підпорядкованого певній ідеї; 

3. Зв’язність викладу, що виражається у правильному членуванні 

тексту на абзаци, їх поєднання і правильна побудова речень та їх зв’язки; 

4. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної 

адекватності вибору мовних засобів. 

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. 

Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів 

молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 432 с. 

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс 

англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів 



освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця, 

НОВА КНИГА, 2005. – 356 с. 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., 

Пчеліна С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для 

студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 520 с. 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Ярощук І.П., 

Ганічева Т.В., Кукуєва Н.О. Практичний курс англійської мови: Підручник 

для студентів четвертого курсу вищих закладів освіти (філологічні 

спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця, Нова Книга, 2008. – 

608 с. 

Допоміжна: 

5. Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для пед. ин-

тов по спец. «Иностранные языки» / Л.И. Селянина, К.П. Гинтовт, М.А. 

Соколова и др.; под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997. – 536 с. 

6. Практический курс английского языка. 2 курс: Учеб. для пед. вузов 

по спец. «Иностранные языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 520 с. 

7. Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов 

по спец. «Иностранные языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 

8. Практический курс английского языка. 4 курс: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 

9. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для студентов пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. Б.А. 

Ильиша. – М., 1998. 



10. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с. 

11. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – 

Вінниця: Нова Книга, 2003. – 448 с. 

12. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з 

англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – 

К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 

13. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 

2002. 

14. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 

1996. 

15. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: 

Радянська школа, 1969. 

16. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. 

Karaban (eds.) – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

17. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003. 

18. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / 

School. Home and Office Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon 

Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: екзамен, залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: усних і 

письмових опитувань на практичних заняттях; виконання практичних 

завдань; виконання  контрольної роботи, тестування, оцінювання самостійної 

роботи (індивідуальних завдань, проектів, есе, презентацій тощо).. 

 

 



3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 19 

(V сем. – 8; VI сем. – 11) 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

Нормативна Напрям підготовки 

6.020303 Філологія. 

Переклад 

(шифр і назва) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

3-й  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

570 

(V сем. – 240; VI сем. – 

330) 

V-VІ   

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

V сем. – 6; VI сем. – 10; 

самостійної роботи 

студента – 

V сем. – 7,(3); ІV сем. – 

10,6. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Практичні 

268 год.  

Самостійна робота 

302 год.  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 570 год.: 

268 год. – аудиторні заняття, 302 год. – самостійна робота (47% / 53%). 

 

 

 

 



 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс практичного курсу основної іноземної мови (англійської)  у 

сполученні з іншими практичними та теоретичними курсами, передбаченими 

навчальним планом, забезпечує всебічну підготовку майбутнього філолога-

перекладача – фахівця, здатного задовільнити потреби суспільства у 

якісному перекладі, а також закласти основу для подальшого професійно-

орієнтованого удосконалення володіння мовою. 

Мета курсу полягає у формуванні в студентів лінгвістичної 

комунікативної компетенції; у забезпеченні достатньо вільного та 

функціонально адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності. 

Основні цілі даного курсу зводяться до: 

─ практичних (формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння 

лінгвістичних і соціокультурних знань); 

─ когнітивних (розвиток когнітивних здібностей); 

─ афективних (формування впевненості щодо використання мови як 

засобу комунікації та для перекладу, а також позитивного відношення до 

вивчення англійської мови та засвоєння відповідної культури); 

─ освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння 

нового матеріалу); 

─ фахових (формування перекладацької компетенції);  

─ соціальних (розвиток загальних умінь спілкування). 

Досягнення таких цілей на третьому курсі здійснюється завдяки 

вирішенню низки завдань, а саме: 

а) засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в 

межах пройдених тем; 

б) інтеграції навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) 

у мовленнєвих уміннях; 

в) аудіювання текстів, що відносяться до тем, які студенти вивчають; 

г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; 



д) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час 

спілкування; 

е) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за 

рахунок формування усіх його видів; 

ж) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі написання 

різножанрової продукції (рекламна листівка туристичного характеру, 

рецензія на фільм, спектакль тощо, лист-скарга, аналіз позитивних та 

негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та недоліків ряду об’єктів 

тощо, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним завданням), а 

також написання невеликих творів; 

з) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

и) формуванню фахових навичок завдяки розвитку здатності передачі 

власних назв при перекладі, застосування транскодування при передачі 

топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. 

До вправ, що готують майбутнього перекладача до можливої роботи у 

туристичній індустрії слід також віднести формування умінь вести усні 

перемови та листування з готелями та авіакомпаніями, підготовки рекламних 

листівок для туристів, написання звітів за результатами аналізу наявних 

готелів, авіарейсів тощо. 

Тематика, як і передбачено програмою, на цьому рівні навчання 

відноситься переважно до блоків «Англомовний світ і Україна» та 

«Гуманітарна сфера», які на всіх етапах тісно переплітаються з 

соціокультурним компонентом. 

Досягнення мети навчання аудіювання здійснюється як за рахунок 

спеціальних вправ у класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими 

студентами, так і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування 

аудіокасети, що входить до комплекту з підручником, радіопередач, перегляд 

телевізійних передач та кінофільмів). Для оволодіння вказаним видом 

мовленнєвої діяльності використовуються аудіозаписи драматичних творів, 



уривків літературних творів авторів, що вивчаються, виступи громадських 

діячів та діячів науки та культури. Матеріал для аудіювання має відображати 

різні функціональні стилі мови. 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного 

непідготовленого спілкування. Виходячи з характеру навчального матеріалу 

(публіцистичні та художні тексти), для розвитку монологічного мовлення 

важливе місце відводиться міркуванню, для чого застосовуються мовленнєві 

вправи проблемного характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, 

протиставлення, аналізу, оцінки та формулювання висновків, відстоюванням 

власної точки зору, аргументуванням тощо. Протягом третього року 

навчання студенти, на додачу до 52 мовленнєвих функцій, засвоєних 

протягом першого та другого курсів, мають оволодіти ще 28-ма. Робота над 

розвитком діалогічного мовлення спрямована на вміння вести проблемну 

бесіду та дискусію, яка передбачає ствердження або заперечення основної 

тези та вживання відповідних засобів мовленнєвої передачі зазначених 

комунікативних функцій. Також розвиток монологічного та діалогічного 

мовлення спрямований на поглиблення вмінь анотувати прочитане, надавати 

необхідний коментар, підсумовувати відомості з різних джерел. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для 

розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, 

складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 

Передбачається також формування навичок відновлення деформованих 

текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування 

змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Матеріал оснований виключно 

на автентичних публіцистичних або художніх текстах, які не адаптувалися 

(за винятком незначних скорочень), і запозичених з британських та 

американських засобів масової інформації. Основними видами читання на ІІІ 

курсі є: вивчаюче, ознайомлювальне, оглядове та пошукове (пошук 

необхідної інформації у тексті).  



Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

розширення типів вправ для його розвитку. Студенти мають засвоїти 

принципи написання низки типів писемної продукції (рекламна листівка 

туристичного характеру, рецензія на фільм, спектакль тощо, лист-скарга, 

аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та 

недоліків ряду об’єктів, звіт про результати аналізу, виконаного за 

одержаним завданням), значно розширюючи діапазон власних умінь 

породжувати писемні тексти, що відповідають вимогам носіїв англійської 

мови. Разом з тим студенти продовжують традицію написання фабульних 

міні-творів, також творів-міркувань з використанням засвоєного матеріалу. 

Розвиток фахових вмінь та навичок має сприяти засвоєнню певного 

обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, 

застосування ілюстративного матеріалу, поглибленню здатності передачі 

власних назв при перекладі, застосування транскодування при передачі 

топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. До вправ, що 

готують майбутнього перекладача до можливої роботи у туристичній 

індустрії, слід також віднести формування умінь вести усні перемови та 

листування з готелями та авіакомпаніями, підготовки рекламних листівок для 

туристів, написання звітів за результатами аналізу наявних готелів, авіарейсів 

тощо. 

Відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи 

щодо навчання іноземних мов (A Common European Framework of Reference 

2001) та Програми з англійської мови для університетів (Ніколаєва та ін. 

2001), по закінченні третього курсу студенти факультетів іноземної філології 

мають володіти наступними вміннями та навичками: 

– аудіювання – в межах знайомих і незнайомих тем розуміти зміст 

поширених повідомлень, що включають складні типи аргументації; розуміти 

лекції та документальні програми, де коментар ведеться нормативною 

англійською мовою; 



– діалогічне мовлення – здійснювати спілкування невимушено, чітко 

формулюючи думки і своєчасно коригуючи власне мовлення у відповідності 

до висловлювань співрозмовників; 

– монологічне мовлення – виступати з детальним викладом складних 

тем, одночасно інтегруючи кілька підтем; 

– письмо – писати чіткі за змістом і добре структуровані за формою 

тексти, детально викладаючи інформацію; писати резюме, фактичні 

повідомлення та ділові листи; 

– читання – розуміти довгі та складні тексти, як фактичного 

характеру, так і художні твори, усвідомлюючи стилістичні засоби, що 

містяться у тексті. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

─ Соціальна компетентність. Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

─ Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

─ Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

─ Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити 

ІІ. Фахові:  



─ Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

─ Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

─ Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні 

для здійснення соціального аспекту використання іноземної мови 

(лінгвістичні маркери мовлення).  

─ Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

─ Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання). 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сполучені Штати Америки.  

Кредит 2. Сполучені Штати Америки. Об’єднане Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії. Україна. 

Кредит 3.  Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії.  

Кредит 4. Україна – географічні регіони, сільське господарство, 

промисловість, рекреація. 

Кредит 5. Театр – інтер’єр, жанри, вистави, колектив. 

Кредит 6. Театр – прем’єра, Бродвей, мій візит. 

Кредит 7. Кіно – жанри, види, виробництво, рецензія. 

Кредит 8. Британське та українське кіно, Голівуд. 

Кредит 9. Аеропорт – будівля, частини правила поведінки та 

транспортування багажу. 

Кредит 10. Аеропорт – служби, білети, посадкові талони. Головні 

аеропорти США. Змагання в повітрі. 

Кредит 11. Імміграційний та митний контроль в США та Україні.  



Кредит 12. Обслуговування в аеропорті. Повітряні транспортувальні 

компанії США. 

Кредит 13. Готелі – типи та категорії. 

Кредит 14. Готелі – типи кімнат та пансіону, послуги та устаткування. 

Кредит 15. Готелі – служби, резервування, реєстрація при поселенні та 

виселенні. 

Кредит 16. Тіло людини, галузі медицини. 

Кредит 17. Медпрацівники, фахівці, протезування. 

Кредит 18. Лікувальні заклади. Імунна система. Хвороби та їх 

симптоми. Травми та їх лікування. 

Кредит 19. Медичні інструменти та хірургічне устаткування. 

Захворювання серця, грудної клітки, шкіри, вуха, горла, носа, черевини, очей. 

Галузі нетрадиційної медицини. Мова і мозок.   

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

І семестр 

Кредит 1. Сполучені Штати Америки.  30  14   16 

Кредит 2. Сполучені Штати Америки. 

Об’єднане Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії. Україна.  

30  14   16 

Кредит 3.  Об’єднане Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії.  
30  14   16 

Кредит 4. Україна – географічні 

регіони, сільське господарство, 

промисловість, рекреація.  

30  14   16 

Кредит 5. Театр – інтер’єр, жанри, 

вистави, колектив. 
30  14   16 

Кредит 6. Театр – прем’єра, Бродвей, 

мій візит.  
30  14   16 

Кредит 7. Кіно – жанри, види, 

виробництво, рецензія. 
30  12   18 

Кредит 8. Британське та українське 

кіно, Голівуд. 
30  12   18 



Усього годин: 240  108   132 

ІІ семестр 

Кредит 9. Аеропорт – будівля, частини 

правила поведінки та транспортування 

багажу. 

30  14   16 

Кредит 10. Аеропорт – служби, білети, 

посадкові талони. Головні аеропорти 

США. Змагання в повітрі. 

30  14   16 

Кредит 11. Імміграційний та митний 

контроль в США та Україні.  
30  14   16 

Кредит 12. Обслуговування в 

аеропорті. Повітряні транспортувальні 

компанії США.  

30  14   16 

Кредит 13. Готелі – типи та категорії. 30  14   16 

Кредит 14. Готелі – типи кімнат та 

пансіону, послуги та устаткування. 
30  14   16 

Кредит 15. Готелі – служби, 

резервування, реєстрація при поселенні 

та виселенні. 

30  14   16 

Кредит 16. Тіло людини, галузі 

медицини. 
30  14   16 

Кредит 17. Медпрацівники, фахівці, 

протезування. 
30  14   16 

Кредит 18. Лікувальні заклади. Імунна 

система. Хвороби та їх симптоми. 

Травми та їх лікування. 

30  14   16 

Кредит 19. Медичні інструменти та 

хірургічне устаткування. Захворювання 

серця, грудної клітки, шкіри, вуха, 

горла, носа, черевини, очей. Галузі 

нетрадиційної медицини. Мова і мозок. 

30  20   10 

Усього годин: 330  160   170 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І семестр 

 Кредит 1. Сполучені Штати Америки.  14 

1. Географічне положення США 2 

2. Географічне положення США 2 

3. Історія та назви штатів Америки 2 

4. Географічні райони США 2 

5. Населення США 2 

6. Етнічний склад населення США 2 



7. Концепції салатної миски та плавильного казану 2 

 
Кредит 2. Сполучені Штати Америки. Об’єднане Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії. Україна. 
14 

8. Президенти США 2 

9. Джон Ф. Кеннеді – видатна постать в історії США (Ч.1) 2 

10. 
Джон Ф. Кеннеді – видатна постать в історії США (Ч.2). КР 

№ 1 
2 

11. Традиції США 2 

12. Головні календарні дати у Великобританії  2 

13. Головні календарні дати у США 2 

14. Головні календарні дати в Україні 2 

 
Кредит 3. Об’єднане Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії.  
14 

15. Географічні райони Великобританії 2 

16. Географічні райони Великобританії 2 

17. Стоунхендж 2 

18. Загадка озера Лох-Несс 2 

19. Загадкові створіння Великобританії 2 

20. Англійські графства 2 

21. Англійські графства. КР № 2 2 

 
Кредит 4. Україна – географічні регіони, сільське 

господарство, промисловість, рекреація. 
14 

22. Обласні центри України 2 

23. Географічні регіони України 2 

24. Географічні регіони України 2 

25. Сільське господарство України 2 

26. Промисловість України 2 

27. Промисловість України 2 

28. Курортні зони та національні заповідники України 2 

 Кредит 5. Театр – інтер’єр, жанри, вистави, колектив. 14 

29. Населення України. 2 

30. Український національний характер 2 

31. Український національний характер. КР № 3 2 

32. Інтер’єр театру 2 

33. Театральні жанри 2 

34. Театральні вистави 2 

35. Театральний колектив 2 

 Кредит 6. Театр – прем’єра, Бродвей, мій візит. 14 

36. Театральна прем’єра  2 

37. Театральна прем’єра 2 

38. Офіційні прем’єри на Бродвеї 2 

39. Бродвейські мюзикли 2 

40. Бродвейські мюзикли 2 



41. Мій візит до театру 2 

42. Мій візит до театру. КР № 4 2 

 Кредит 7. Кіно – жанри, види, виробництво, рецензія. 12 

43. Кіновиробництво 2 

44. Кіновиробництво 2 

45. Жанри кіно 2 

46. Жанри кіно 2 

47. Види кіно 2 

48. Кінорецензія 2 

 Кредит 8. Британське та українське кіно, Голівуд. 12 

49. Індустрія британського кіно 2 

50. Голівуд 2 

51. Голівуд 2 

52. Українське кіно 2 

53. Історія українського кінематографу.  2 

54. Історія українського кінематографу. КР № 5 2 

Разом за І семестр: 108 

ІІ семестр 

 
Кредит 9. Аеропорт – будівля, частини правила поведінки та 

транспортування багажу. 
14 

1. Будівля аеропорту 2 

2. Будівля аеропорту 2 

3. Частини аеропорту 2 

4. Частини аеропорту 2 

5. Правила транспортування багажу 2 

6. Правила транспортування багажу 2 

7. Правила поведінки в аеропорту 2 

 
Кредит 10. Аеропорт – служби, білети, посадкові талони. 

Головні аеропорти США. Змагання в повітрі. 
14 

8. Служби аеропорту 2 

9. Білети 2 

10. Посадкові талони. КР № 1 2 

11. Головні аеропорти США 2 

12. Головні аеропорти США 2 

13. Змагання у повітрі 2 

14. Змагання у повітрі 2 

 
Кредит 11. Імміграційний та митний контроль в США та 

Україні. 
14 

15. Імміграційний контроль в Україні 2 

16. Митний контроль в Україні 2 

17. Речовини та предмети, заборонені до перевезення 2 

18. Речовини та предмети, заборонені до перевезення 2 

19. Імміграційний контроль у США 2 



20. Митний контроль у США 2 

21. Митний контроль у США. КР №2 2 

 
Кредит 12. Обслуговування в аеропорті. Повітряні 

транспортувальні компанії США. 
14 

22. Обслуговування в аеропорті 2 

23. Служби аеропорту 2 

24. Служби аеропорту 2 

25. Повітряні транспортувальні компанії США 2 

26. Повітряні транспортувальні компанії США 2 

27. Змагання у повітрі 2 

28. Змагання у повітрі 2 

 Кредит 13. Готелі – типи та категорії. 14 

29. Змагання у повітрі 2 

30. Мої враження від польоту 2 

31. Мої враження від польоту. КР № 3 2 

32. Типи готелів 2 

33. Типи готелів 2 

34. Категорії готелів 2 

35. Категорії готелів 2 

 
Кредит 14. Готелі – типи кімнат та пансіону, послуги та 

устаткування. 
14 

36. Типи кімнат (для проживання та масових заходів) 2 

37. Типи кімнат (для проживання та масових заходів) 2 

38. Типи пансіону (харчування) 2 

39. Типи пансіону (харчування) 2 

40. Послуги готелю 2 

41. Послуги готелю 2 

42. Устаткування готелю. КР № 4 2 

 
Кредит 15. Готелі – служби, резервування, реєстрація при 

поселенні та виселенні. 
14 

43. Устаткування готелю 2 

44. Служби готелю 2 

45. Служби готелю 2 

46. Резервування номерів 2 

47. Резервування номерів 2 

48. Реєстрація при поселенні та інші бланки 2 

49. Реєстрація при поселенні / виселенні та інші бланки 2 

 Кредит 16. Тіло людини, галузі медицини. 14 

50. Розваги, що пропонують британські готелі у вихідні дні 2 

51. Розваги, що пропонують британські готелі у вихідні дні 2 

52. 
Розваги, що пропонують британські готелі у вихідні дні. КР 

№ 5 
2 

53. Тіло людини 2 



54. Тіло людини 2 

55. Галузі медицини 2 

56. Галузі медицини 2 

 Кредит 17. Медпрацівники, фахівці, протезування. 14 

57. Медпрацівники загального профілю  2 

58. Фахівці в галузі медицини 2 

59. Фахівці в галузі медицини 2 

60. Протезування – вміння предків 2 

61. Протезування – сьогодення  2 

62. Протезування – майбутнє 2 

63. Протезування – майбутнє. КР № 6 2 

 
Кредит 18. Лікувальні заклади. Імунна система. Хвороби та 

їх симптоми. Травми та їх лікування. 
14 

64. Лікувальні заклади 2 

65. Імунна система людини 2 

66. Імунна система людини 2 

67. Хвороби та їх симптоми 2 

68. Хвороби та їх симптоми 2 

69. Травми та їхнє лікування 2 

70. Травми та їхнє лікування 2 

 

Кредит 19. Медичні інструменти та хірургічне устаткування. 

Захворювання серця, грудної клітки, шкіри, вуха, горла, носа, 

черевини, очей. Галузі нетрадиційної медицини. Мова і 

мозок.   

20 

71. Медичні інструменти та хірургічне устаткування 2 

72. Серцеві захворювання та їх лікування 2 

73. Захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини 2 

74. Захворювання шкіри 2 

75. Захворювання вуха, горла і носа 2 

76. Захворювання очеревини і органів черевної порожнини  2 

77. Захворювання очей 2 

78. 
Галузі нетрадиційної медицини. Сьогодення та майбутнє 

медицини 
2 

79. Мова і мозок 2 

80. Мова і мозок. КР № 7 2 

Разом за ІІ семестр: 160 

Разом за навчальний рік: 268 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сполучені Штати Америки. 16 

1. 
Робота зі словником с. 363-364 (виникнення назв та прізвиськ 

штатів Америки) 
4 



2. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 365-369; впр. 2, с. 16 (репродуктивна комунікація). 
6 

3. 
Робота зі словником с. 375-376, впр. 1, с. 21-22 (репродуктивна 

комунікація). 
6 

 
Кредит 2. Сполучені Штати Америки. Об’єднане Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії. Україна. 
16 

4. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 378-379. Аудіювання впр. 10, с. 31. 
5 

5. Підготовка до контрольної роботи № 1 11 

 
Кредит 3. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії. 
16 

6. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 380-386; впр. 2, с. 40-41 (репродуктивна 

комунікація). 

5 

7. Підготовка до контрольної роботи № 2 11 

 
Кредит 4. Україна – географічні регіони, сільське господарство, 

промисловість, рекреація. 
16 

8. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, впр. 1, с. 63-64 (репродуктивна 

комунікація). 

6 

9. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, впр. 3, с. 64-65 (репродуктивна 

комунікація). 

6 

10. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, есе «Описуємо місця», с. 67. 
4 

 Кредит 5. Театр – інтер’єр, жанри, вистави, колектив. 16 

11. 
Робота зі словником с. 404-405. Впр. 1, с. 71 (репродуктивна 

комунікація).  
5 

12. Підготовка до контрольної роботи № 3 11 

 Кредит 6. Театр – прем’єра, Бродвей, мій візит. 16 

13. 
Робота зі словником с. 408-428; впр. 2, с. 94 (репродуктивна 

комунікація). 
5 

14. Підготовка до контрольної роботи № 4 11 

 Кредит 7. Кіно – жанри, види, виробництво, рецензія. 18 

15. 
Робота зі словником с. 429-430; впр. 19, с. 106 (есе про візит до 

театру) 
8 

16. 
Робота зі словником с. 433-436; впр. 1, с. 123 (репродуктивна 

комунікація) 
10 

 Кредит 8. Британське та українське кіно, Голівуд. 18 

17. Робота зі словником с. 438-447; впр. 1, с. 134 (рецензія на фільм) 6 

18. Підготовка до контрольної роботи № 5 12 

 Разом за І семестр: 132 

 
Кредит 9. Аеропорт – будівля, частини правила поведінки та 

транспортування багажу. 
16 



19. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 4 (160), 7 (161-162), 10 (163) 

Аудіювання: впр. 9 (162-163) 

8 

20. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 5 (165-166), 12 (170-171) 

Письмо: впр. 11 (169-170) 

8 

 
Кредит 10. Аеропорт – служби, білети, посадкові талони. Головні 

аеропорти США. Змагання в повітрі. 
16 

21. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 9 (174), 9 (176) 
5 

22. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 4 (179), 7 (181-182), 8-9 (182), 11 (184), 12 (185) 

Аудіювання: впр. 13 (186) 

5 

23. Підготовка до контрольної роботи № 6 6 

 Кредит 11. Імміграційний та митний контроль в США та Україні. 16 

24. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 7 (190), 12 (193) 
4 

25. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 12 (204-205), 9 (207-208) 

Письмо: впр. 8 (207) 

6 

26. Підготовка до контрольної роботи № 7 4 

 
Кредит 12. Обслуговування в аеропорті. Повітряні 

транспортувальні компанії США. 
16 

27. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 9 (215), 17 (217), 9 (222), 19 (226) 
8 

28. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 4-5 (228), 12 (231) 

Письмо: впр. 4 (228), 4 (234) 

8 

 Кредит 13. Готелі – типи та категорії. 16 

29. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 7 (237), 9 (198) 

Аудіювання: впр. 8 (229), 6 (236) 

8 

30. Підготовка до контрольної роботи № 8 8 

 
Кредит 14. Готелі – типи кімнат та пансіону, послуги та 

устаткування. 
16 

31. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (262), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

Аудіювання: впр. 5 (265), 6 (270) 

6 

32. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (279) 

Письмо: впр. 11 (280) 

6 

33. Підготовка до контрольної роботи № 9 4 

 Кредит 15. Готелі – служби, резервування, реєстрація при 16 



поселенні та виселенні. 

34. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (291) 

Аудіювання: впр. 7-9 (290-291) 

8 

35. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 16 (283) 

Письмо: впр. 11 (292) 

8 

 Кредит 16. Тіло людини, галузі медицини. 16 

36. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 11 (285), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

4 

37. Підготовка до контрольної роботи № 10 4 

 Кредит 17. Медпрацівники, фахівці, протезування. 16 

38. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 11 (285), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

4 

39. Аудіювання: впр. 8-10 (284-285) 6 

 Підготовка до контрольної роботи № 11  

 
Кредит 18. Лікувальні заклади. Імунна система. Хвороби та їх 

симптоми. Травми та їх лікування. 
16 

40. Робота зі словником с. 495-499 4 

41. Робота зі словником с. 499-500 6 

 

Кредит 19. Медичні інструменти та хірургічне устаткування. 

Захворювання серця, грудної клітки, шкіри, вуха, горла, носа, 

черевини, очей. Галузі нетрадиційної медицини. Мова і мозок.  

10 

42. Робота зі словником с. 501-502 2 

43. Робота зі словником с. 503-505 2 

44. Підготовка до контрольної роботи № 12 6 

 Разом за І семестр: 170 

Разом: 302 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як 

лекція-діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під 

час самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу.  

 

11. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 



корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка 

відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на 

використання аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може 

виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до 

усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Контроль

на робота 

Іспит  Накопичувал

ьні бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 200 

(40*5кр) 

- 800 

100 42+

18 

42+ 

18 

100 42+ 

18 

42+

18 

100 42+ 

18 

ІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

*0,6=

max 

660 

б. 

Ісп

ит  

Нако

пичу

валь

ні 

бали

/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1

1 

280 

(40*7к

р) 

440 1100 

100 42

+ 

18 

42

+ 

18 

100 42

+ 

18 

42

+ 

18 

100 42+

18 

42

+ 

18 

100 42+

18 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

  

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з практики 

усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм 

навчання спеціальності  6.020303 «Філологія. Переклад» / Усаченко І.В. – 

Миколаїв: 2016. – 37 с.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

19. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., 

Пчеліна С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для 

студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 520 с. 

20. Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное. Пособие по домашнему 

чтению на английском языке. – М.: Высшая школа, 1991. – 127 с. 

Допоміжна 

1. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского 

языка: Учебник для ин-тов и фак-тов иностр. языка. – М.: Высш. школа, 

1974. 

2. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для студентов пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. 

Б.А. Ильиша. – М., 1998. 



3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2003. 

4. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з 

англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – 

К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 

5. Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов 

по спец. «Иностранные языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 

6. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 

2002. 

7. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 

1996. 

8. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: 

Радянська школа, 1969. 

9. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, 

V. Karaban (eds.) – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

10. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. – Longman, 2000. 

11. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003. 

12. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / 

School. Home and Office Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon 

Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp 

2. http://www.multitran.ru 

3. http://www.merriam-webster.com 

4. http://www.Idoceonline.com 

5. http://www.britannica.com 

6. http://www.wordweb.info/WW2 

7. http://www.washingtonpost.com/wp-

rv/business/longterm/glossary/index.htm business terms 

http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.idoceonline.com/
http://www.britannica.com/


8. http://ortlib.narod.ru/p1.htm религиозный глоссарий 

9. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

10. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

11. http://idioms.thefreedictionary.com/ compiled from the Cambridge 

International Dictionary of Idioms and the Cambridge Dictionary of American 

Idioms 

12. http://uztranslations.net.ru/library.html 

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ 

Принципи засобів контролю 

Система оцінювання націлена на: 

• Оцінювання досягнень бакалаврів в оволодінні іноземною мовою у 

відповідності до визначених навчальних цілей та РВМ; 

• Забезпечення відгуків на програму та різних аспектів її втілення; 

• Сприяння впливові програми на процес навчання; 

• Ознайомлення бакалаврів з критеріями оцінювання і методами 

самооцінювання. 

Система оцінювання повинна: 

• Надавати валідні й надійні вимірники результатів навчання 

відповідно до цілей, завдань і змісту програми; 

• Бути комунікативною та орієнтованою на вміння, водночас не 

нехтувати необхідністю дотримуватися чіткості й точності у мовленні; 

• Включати в себе як поточний, так і підсумковий контроль; 

• Представляти логічну рамку, для якої характерним є поступове 

ускладнення мовленнєвих умінь в межах кожного модуля навчання і при 

переході від одного рівня до іншого; 

• Співвідноситись з рівнями володіння мовою ЗЄР та оцінювати усі 

макровміння; 



• Піддаватися постійному аналізу, оцінюванню та подальшому 

вдосконаленню. 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

Завдання для практичних занять, завдання для поточних контрольних 

робіт, завдання для модульних робіт, письмові самостійні роботи у формі 

рефератів, індивідуальні завдання, підсумкове опитування студентів по 

тематиці змістовних модулів. 

  Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка 

відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на 

використання аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може 

виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до 

усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Контроль

на робота 

Іспит  Накопи

чуваль

ні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 200 

(40*5кр) 

- 800 

100 42+18 42+18 100 42+18 42+18 100 42+18 



ІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Контрол

ьна 

робота 

*0,6=

max 

660 б. 

Іспи

т  

Нако

пичув

альні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 280 

(40*7кр) 

440 1100 

100 42

+ 

18 

42

+ 

18 

100 42

+ 

18 

42

+ 

18 

100 42+

18 

42

+ 

18 

100 42+

18 

 

 

5. НАВЧАЛЬНІ-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ,  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

Рекомендована література 

Базова 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., 

Пчеліна С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для 

студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 520 с. 

2. Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное. Пособие по домашнему 

чтению на английском языке. – М.: Высшая школа, 1991. – 127 с. 

Допоміжна 

1. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского 

языка: Учебник для ин-тов и фак-тов иностр. языка. – М.: Высш. школа, 

1974. 

2. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для студентов пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. 

Б.А. Ильиша. – М., 1998. 

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2003. 

4. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з 

англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – 

К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 



5. Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов 

по спец. «Иностранные языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 

6. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 

2002. 

7. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 

1996. 

8. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: 

Радянська школа, 1969. 

9. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, 

V. Karaban (eds.) – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

10. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. – Longman, 2000. 

11. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003. 

12. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / 

School. Home and Office Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon 

Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp 

2. http://www.multitran.ru 

3. http://www.merriam-webster.com 

4. http://www.Idoceonline.com 

5. http://www.britannica.com 

6. http://www.wordweb.info/WW2 

7. http://www.washingtonpost.com/wp-

rv/business/longterm/glossary/index.htm business terms 

8. http://ortlib.narod.ru/p1.htm религиозный глоссарий 

9. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

10. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.idoceonline.com/
http://www.britannica.com/


11. http://idioms.thefreedictionary.com/ compiled from the Cambridge 

International Dictionary of Idioms and the Cambridge Dictionary of American 

Idioms 

12. http://uztranslations.net.ru/library.html 

Технічні засоби навчання 

- добір до теми, що вивчається, аудіовізуальних навчальних засобів, які 

відповідають освітньо-виховним завданням заняття; 

-  попередній   перегляд   або   прослуховування   матеріалу з метою 

аналізу його змісту; 

-  визначення доцільності використання дібраного матеріалу; 

-  визначення форми навчального заняття (практичне заняття); 

- визначення функції технічних засобів навчання в структурі заняття 

(повідомлення нової інформації, ілюстрація, узагальнення, систематизація, 

закріплення, контроль); 

-  вибір провідного методу у використанні технічних засобів навчання 

(наочно-ілюстративний, активно-евристичний) і методичних прийомів показу 

(цілком, частинами, окремими кадрами); 

-  визначення засобів активізації пізнавальної діяльності студентів на 

етапах використання технічних засобів навчання (повідомлення мети 

перегляду, постановка завдання, в т. ч. проблемного, контрольні запитання, 

складання плану, виконання вправ, розв'язування задач, обговорення). 

Рівень застосування ТЗН залежить від характеру навчальної 

дисципліни, підготовки та інтересів самих студентів, форми занять, нахилів, 

наявних засобів, програмно-методичного забезпечення.  

Рівні використання ТЗН: 1) епізодичний (використовуються викладачем 

від випадку до випадку), 2) систематичний (постійне застосування, що дає 

змогу розширювати і урізноманітнювати обсяг інформації); 

3) синхронний (передбачає практично безперервне супроводжування викладу 

матеріалу застосуванням ТЗН протягом всього заняття). 

 



 

 

 

 

 

 

6. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

І семестр 

Практичне заняття № 1,2 

Тема: Географічне положення США 

Мета: ознайомити з новими лексичними одиницями (ЛО); розвивати 

навички ознайомлювального читання 

Підручник: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Н.М. Ковальчук, І.Ю. 

Набокова, С.Л. Пчеліна, М.В. Рябих. Практичний курс англійської мови: 

Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні 

спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. 

– 520 с. (далі ЧерноватийЛ.М.) 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 1, впр. 1 (13-15), 2 (16-17). 

Робота зі словником: с. 363-365. 

 

Практичне заняття № 3,4 

Тема: Історія та назви штатів Америки. Географічні райони США 

Мета: ознайомити з новими лексичними одиницями (ЛО); розвивати 

орфографічні навички та навички аудіювання. 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 1, впр. 5, 6, 7, 8 (19-20). 

 

Практичне заняття № 5,6,7 



Тема: Населення США. Етнічний склад населення США. Концепції 

салатної миски та плавильного казану 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного монологічного висловлювання (МВ) 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 2, впр. 1 (21-22), 2-4 (22), 5-6 (23-24). 

Робота зі словником: с. 375-376. 

 

Практичне заняття № 8,9,10 

Тема: Президенти США. Джон Ф. Кеннеді – видатна постать в історії 

США. КР №1 

Мета: ознайомити з новими лексичними одиницями (ЛО); розвивати 

навички ознайомлювального читання та аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Part 2, впр. 6-10 (23-25). КР №1. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Традиції США 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 3, впр. 1, 2, 3 (27-28). 

Робота зі словником: с. 379. 

 

Практичне заняття № 12,13 

Тема: Головні календарні дати у Великобританії та США 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 3, впр. 4 (28), впр. 5 (28-30). 



Робота зі словником: с. 378. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема: Головні календарні дати в Україні 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 1, Part 3, впр. 6 (30). 

Робота зі словником: с. 381. 

 

Практичне заняття № 15,16 

Тема: Географічні райони Великобританії 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 2, Part 1, впр. 1 (39), 2 (40-41). 

Робота зі словником: с. 380-382. 

 

Практичне заняття № 17,18,19 

Тема: Стоунхендж. Загадка озера Лох-Несс. Загадкові створіння 

Великобританії 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 2, Part 1, впр. 5 (42), 6 (43-44). 

Робота зі словником: с. 383-384. 

 

Практичне заняття № 20,21 

Тема: Англійські графства. КР №2 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички переглядового 

читання; навчати усного МВ 



Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 2, Part 2, впр. 1-2 (47-48), 3, 4 (48-49), 5, 6 (49-

51). КР №2. 

Робота зі словником: с. 384-386. 

 

Практичне заняття № 22,23,24 

Тема: Обласні центри та географічні регіони України 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 3, Part 1, впр. 1 (63-64), 2 (64). 

Робота зі словником: с. 393-394. 

 

Практичне заняття № 25,26,27.28 

Тема: Сільське господарство та промисловість України. Курортні зони 

та національні заповідники України 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 3, Part 1, впр. 3 (64-65), 4-6 (65-66). 

Робота зі словником: с. 395-396. 

 

Практичне заняття № 29 

Тема: Населення України 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

та аудіювання, навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 3, Part 2, впр. 7-9 (67-70), 1,2 (71-72) 

Робота зі словником: с. 404-405. 

 



Практичне заняття № 30,31 

Тема: Український національний характер. КР №3 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання, монологічного та діалогічного мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 1, Lesson 3, Part 2, впр. 3 (72), 4-10 (73-75). КР №3. 

Робота зі словником: с. 404-405. 

 

Практичне заняття № 32 

Тема: Інтер’єр театру 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 1, впр. 1-4 (82-83), 5-6 (83-84). 

Робота зі словником: с. 408-410. 

 

Практичне заняття № 33 

Тема: Театральні жанри 

Мета: ознайомити з новими ЛО, розвивати навички монологічного 

мовлення та аудіювання  

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 2, впр. 1-3 (89-90), 4-7 (91). 

Робота зі словником: с. 413-415. 

 

Практичне заняття № 34 

Тема: Театральні вистави 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 3, впр. 1-3 (94-95), 4-6 (95-97) 



Робота зі словником: с. 422-423 

 

Практичне заняття № 35 

Тема: Театральний колектив 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; контроль орфографічних навичок 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 2, впр. 8-11 (92-93). 

Робота зі словником: с. 422-423. 

 

Практичне заняття № 36,37 

Тема: Театральна прем’єра 

Мета: розвивати навички монологічнго та діалогічного мовлення, 

читання, аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 3, впр. 4-7 (96-97), 10 (99). 

 

Практичне заняття № 38 

Тема: Офіційні прем’єри на Бродвеї 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 2, Part 1, впр. 1-3 (100-101), 4-6 (101-102). 

Робота зі словником: с. 429-430, 431. 

 

Практичне заняття № 39,40 

Тема: Бродвейські мюзикли 

Мета: ознайомити з новими ЛО; контроль орфографічних навичок, 

розвивати навички ознайомлювального читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 



Завдання: Unit 2, Lesson 2, Part 2, впр. 1-3 (108-109), 1-2 (110-111). 

Робота зі словником: с. 429-430, 431. 

 

Практичне заняття № 41,42 

Тема: Мій визит до театру. КР №4 

Мета: розвивати навички писемного, діалогічного та монологічного 

мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 1, Part 3, впр. 8, 9 (98-99), впр. 7-9 (103). Unit 2, 

Lesson 2, Part 2, впр. 4-16 (112-115), КР №4. 

 

Практичне заняття № 43,44 

Тема: Кіновиробництво 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

та аудіювання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 3, Part 1, впр. 1-4 (123-124), 5 (125). 

Робота зі словником: с. 433-435. 

 

Практичне заняття № 45,46 

Тема: Жанри кіно 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

та аудіювання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 3, Part 2, впр. 1-2 (129-130). 

Робота зі словником: с. 433-434. 

 

Практичне заняття № 47 

Тема: Види кіно 



Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

та аудіювання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 3, Part 2, впр. 3-4 (130). 

Робота зі словником: с. 435. 

 

Практичне заняття № 48 

Тема: Кінорецензія 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички читаня та 

аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 3, Part 2, впр. 5 (131), 6 (132). 

Робота зі словником: с. 438-440. 

 

Практичне заняття № 49 

Тема: Індустрія британського кіно 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навичкі монологічного 

мовлення та аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 4, Part 1, впр. 1-4 (141). 

Робота зі словником: с. 447. 

 

Практичне заняття № 50,51 

Тема: Голівуд. 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навичкі монологічного 

мовлення та аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 4, Part 1, впр. 5, 6 (142-144). 

Робота зі словником: с. 447. 

 



Практичне заняття № 52 

Тема: Українське кіно 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навичкі монологічного 

мовлення та аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 4, Part 2, впр. 1-4 (147-148). 

Робота зі словником: с. 447; 448-451 

 

Практичне заняття № 53,54 

Тема: Історія українського кінематографу. КР №5. 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; навчати усного МВ, контроль навичок письмового мовлення, 

контроль навичок перекладу 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 2, Lesson 4, Part 2, впр. 5-6 (148-149), КР №5. 

Робота зі словником: с. 448-449. 

 

ІІ семестр 

Практичне заняття № 1,2 

Тема: Будівля аеропорту 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 1, впр. 1, 2 (159). 

Робота зі словником: с. 453-454. 

 

Практичне заняття № 3,4 

Тема: Частини аеропорту 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 



Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 1, впр. 3, 4 (161). 

Робота зі словником: с. 455. 

 

Практичне заняття № 5,6 

Тема: Правила транспортування багажу 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички аудіювання, усного 

та писемного мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 1, впр. 5, 6 (161). 

Робота зі словником: с. 453-455 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Правила поведінки в аеропорті 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички аудіювання, усного 

та писемного мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 1, 8 (162). 

Робота зі словником: с. 456. 

 

Практичне заняття № 8,9,10 

Тема: Служби аеропорту. Білети. Посадкові талони. КР №1 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 2, впр. 1, 2, 3 (164), впр. 4 (165), 6, 7-8 

(166-167). КР №1. 

Робота зі словником: с. 458-459. 

 

Практичне заняття № 11,12 



Тема: Головні аеропорти США 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 1, Part 2, впр. 9-12 (168-171) 

Робота зі словником: с. 458-459. 

 

Практичне заняття № 13,14 

Тема: Змагання у повітрі 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 3, Part 1, впр. 1-3 (199), 4-5 (200-201). 

Робота зі словником: с. 472-473. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема: Імміграційний контроль в Україні 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 2, Part 1, впр. 1-3 (177-180). 

Робота зі словником: с. 461-462. 

 

Практичне заняття № 16,17,18 

Тема: Митний контроль в Україні. Речовини та предмети, заборонені до 

перевезення 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 2, Part 1, впр. 4-5 (177-180). 



Робота зі словником: с. 463-464. 

 

Практичне заняття № 19 

Тема: Імміграційний контроль в США 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички писемного та усного 

мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 2, Part 1, впр. 6-8 (180-183). 

Робота зі словником: с. 461-464. 

 

Практичне заняття № 20,21 

Тема: Митний контроль в США. КР №2 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички писемного та усного 

мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 2, Part 1, впр. 9-11 (184). КР №2. 

Робота зі словником: с. 461-464. 

 

Практичне заняття № 22,23,24 

Тема: Обслуговування в аеропорті. Служби аеропорту 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвиток навичок читання та 

аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 2, Part 1, впр. 12, 13 (185-186), Part 2, впр. 1, 2 

(187-188). 

 

Практичне заняття № 25,26,27,28,29,30,31 

Тема: Повітряні транспортувальні компанії США. Змагання у повітрі. 

Мої враження від польоту. КР №3 



Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ, контроль навичок письмового мовлення, 

контроль навичок перекладу. 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 3, Lesson 3, Part 2, впр. 7-9 (202), 10-11 (202-204), МКР 

№6. 

Робота зі словником: с. 472-473. 

 

Практичне заняття № 32,33,34,35 

Тема: Типи готелів. Категорії готелів 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання, навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 1, Part 1, впр. 1-5 (214-215), впр. 6-8 (215). 

 

Практичне заняття № 36,37 

Тема: Типи кімнат (для проживання та масових заходів) 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладацькі здібності 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 1, Part 1, впр. 10-12 (216), 13-16 (216-217). 

Робота зі словником: с. 476-477. 

 

Практичне заняття № 38,39 

Тема: Типи пансіону (харчування) 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання, навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 1, Part 2, впр. 1-4 (219-220), 5-7 (220). 

Робота зі словником: с. 477-479. 



 

Практичне заняття № 40,41,42,43 

Тема: Послуги готелю. Устаткування готелю. КР №4 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання, аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 1, Part 1, впр. 8 (221), 10-14 (222-224). КР №4. 

Робота зі словником: с. 477. 

 

Практичне заняття № 44,45 

Тема: Служби готелю 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання, аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 1, Part 1, впр. 15-18 (225). 

Робота зі словником: с. 479. 

 

Практичне заняття № 46,47,48,49 

Тема: Резервування номерів. Реєстрація при поселенні/ виселенні та інші 

бланки 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; розвивати навички письма 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 2, Part 1, впр. 1-3 (227-228), 7 (229), 9-11 (230); 

Part 2, впр. 1 (232), 2 (233), 3 (234), 5 (236). 

Робота зі словником: с. 483-484. 

 

Практичне заняття № 50,51,52 

Тема: Розваги, що пропонують британські готелі у вихідні дні. КР №5. 



Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 4, Lesson 3, Part 1, впр. 1-4 (244), 5-8 (245-246), 10-11 

(247), 12-14 (248); Part 2, впр. 1 (250), 2-4 (251-253), 6 (253-254), 7 (254), КР 

№5. 

Робота зі словником: с. 485-486; 488-489. 

 

Практичне заняття № 53,54 

Тема: Тіло людини 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; розвивати навички аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 1, впр. 1-5 (256-257), 6 (258). 

 

Практичне заняття № 55,56 

Тема: Галузі медицини 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; розвивати навички аудіювання та писемного мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 1, впр. 7, 8 (258-259), 9 (260). 

 

Практичне заняття № 57,58,59,60,61,62,63 

Тема: Медпрацівники загального профілю та фахівці. Протезування – 

вміння предків, сьогодення, майбутнє. КР № 6 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; розвивати навички аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 2, впр. 1-3 (263-264). КР № 6. 

 



Практичне заняття № 64 

Тема: Лікувальні заклади 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання; розвивати навички аудіювання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 2, впр. 4-5 (265). 

 

Практичне заняття № 65,66 

Тема: Імунна система людини 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання, аудіювання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 2, впр. 7 (266), 8-9 (267). 

Робота зі словником: с. 496-497. 

 

Практичне заняття № 67,68,69,70 

Тема: Хвороби та їх симптоми. Травми та їхнє лікування 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання;, орфографічні навички, навчати усного МВ, контроль навичок 

письмового мовлення, контроль навичок перекладу. 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 3, впр. 1-4 (269-270), 5 (270), 7 (271), 

МКР №8. 

Робота зі словником: с. 497-500. 

 

Практичне заняття № 71 

Тема: Медичні інструменти та хірургічне устаткування 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 1, Part 3, впр. 9 (272-273). 



Робота зі словником: с. 498-499. 

 

Практичне заняття № 72 

Тема: Серцеві захворювання та їх лікування 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 1, впр. 1-3 (275), 4-5 (276). 

Робота зі словником: с. 500.  

 

Практичне заняття № 73 

Тема: Захворювання грудної клітки та органів грудної порожнини 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички ознайомлювального 

читання 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 1, впр. 6, 7 (277), 8, 9 (278). 

Робота зі словником: с. 501.  

 

Практичне заняття № 74,75 

Тема: Захворювання шкіри. Захворювання вуха, горла і носа 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички читання, 

аудіювання, писемного мовлення 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 3, впр. 1-3 (287-288), 4-6 (288-290). 

 

Практичне заняття № 76,77 

Тема: Захворювання очеревини і органів черевної порожнини. 

Захворювання очей 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 



Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 1, впр. 1-3 (275), 4-5 (276), 6, 7 (277), 8, 9 

(278). 

Робота зі словником: с. 502. 

 

Практичне заняття № 78 

Тема: Галузі нетрадиційної медицини. Сьогодення та майбутнє 

медицини  

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 2, впр. 1-2 (281), 3-4 (282). 

Робота зі словником: с. 503. 

 

Практичне заняття № 79,80 

Тема: Мова і мозок. КР № 7 

Мета: ознайомити з новими ЛО; розвивати навички вивчаючого 

читання; навчати усного МВ 

Підручник: Черноватий Л.М. 

Завдання: Unit 5, Lesson 2, Part 2, впр. 5 (283), 7 (284). КР № 7. 

Робота зі словником: с. 504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ 

 

З метою об’єктивного оцінювання і забезпечення непідготовленої 

діяльності, контрольні завдання до практичних занять зберігаються на 

кафедрі перекладу, яка обслуговує спеціальність 035. 04 Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад включно), і видаються студентам 

безпосередньо перед виконанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ 

Питання до екзамену: 

ІІ семестр 

1. Географічні зони США 

2. Традиції США 

3. Географічне положення Великої Британії 

4. Географічне положення України 

5. Свята Великої Британії 

6. Свята США 

7. Свята України 

8. Театральні жанри 

9. Театральні вистави 

10. Бродвейські мюзікли 

11. Моя улюблена вистава 

12. Кіножанри 

13. Мій улюблений фільм 

14. Мій улюблений актор 

15. Труднощі українського кінематографу 

16. Будівлі аеропорту 

17. Служби аеропорту 



18. Головні аеропорти США 

19. Митні та імміграційні служби аеропорту 

20. Категорії готелів 

21. Типи кімнат у готелі 

22. Обслуговування готелів 

23. Найвидатніші готелі світу 

24. Тіло людини  

25. Симптоми хвороб 

26. Лікувальні заклади 

27. Галузі медицини 

28. Імунна система людини 

29. Нетрадиційна медицина 

30. Здоровий спосіб життя 

 

 

 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 



 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Географічні зони США 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Традиції США 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

 

 



Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Географічне положення Великої Британії 
2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 



 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Географічне положення України 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Свята Великої Британії 
2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 



 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Свята США 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VІ 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Свята України 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 
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Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 



 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Театральні жанри 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Театральні вистави 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Бродвейські мюзікли 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
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1. Розкрийте тему: Моя улюблена вистава 
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1. Розкрийте тему: Кіножанри 
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 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____  

 

1. Розкрийте тему: Мій улюблений фільм 

2. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

1. Розкрийте тему: Мій улюблений актор 
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1. Розкрийте тему: Труднощі українського кінематографу 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Служби аеропорту 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Головні аеропорти США 
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3. Розкрийте тему: Митні та імміграційні служби аеропорту 
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3. Розкрийте тему: Категорії готелів 
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3. Розкрийте тему: Типи кімнат у готелі 
4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        . 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри перекладу                                                                                                                                   

Протокол №10 від «10» квітня 2018 р.                                                                                                .  

 

Зав. кафедри __________ доктор пед. наук, професор Солодка А.К.                                                                                                    
                          (підпис) 

 

Екзаменатори __________ викладач Васіна І.В., викладач Усаченко І.В.                                                                                               
                             (підпис) 

 



Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VI 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Обслуговування готелів 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
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3. Розкрийте тему: Найвидатніші готелі світу 
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3. Розкрийте тему: Тіло людини 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Симптоми хвороб 
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3. Розкрийте тему: Лікувальні заклади 
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Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Галузі медицини 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
. 
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 

Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Переклад»                                                       Семестр VI 

Назва екзамену: Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Імунна система людини 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Нетрадиційна медицина 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____ 

 

3. Розкрийте тему: Здоровий спосіб життя 

4. Перекладіть речення англійською мовою:                                                                        
. 
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9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА 

 

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з практики 

усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм 

навчання спеціальності  6.020303 «Філологія. Переклад» / Усаченко І.В. – 

Миколаїв: 2016. – 37 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ  

САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТСОНП 53% навчального часу з практики усного 

та писемного мовлення відводиться на самостійну роботу студентів. Під час 

самостійної роботи студенти опрацьовують весь практичний матеріал, 

вивчений на практичних та індивідуальних заняттях. Самостійна робота 

студентів перевіряється викладачем та оцінюється за наступною шкалою 

(загальна сума оцінки складає 60 балів): 

«Відмінно» – 60-50 балів – студент виконує всі вправи, відведені на 

самостійне виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент 

може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» – 49-32 балів – студент виконує всі вправи, відведені на 

самостійне виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 



«Задовільно» – 31-14 – студент виконує неповну кількість вправ, 

відведених на самостійне виконання; виконання вправ викликає значні 

труднощі, але в разі пояснення та корегування викладачем студент може 

виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – 13-0 – студент не володіє матеріалом, не може 

самостійно виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, 

робить велику кількість грубих помилок. 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сполучені Штати Америки. 16 

1. 
Робота зі словником с. 363-364 (виникнення назв та прізвиськ 

штатів Америки) 
4 

2. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 365-369; впр. 2, с. 16 (репродуктивна комунікація). 
6 

3. 
Робота зі словником с. 375-376, впр. 1, с. 21-22 (репродуктивна 

комунікація). 
6 

 
Кредит 2. Сполучені Штати Америки. Об’єднане Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії. Україна. 
16 

4. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 378-379. Аудіювання впр. 10, с. 31. 
5 

5. Підготовка до контрольної роботи № 1 11 

 
Кредит 3. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії. 
16 

6. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 380-386; впр. 2, с. 40-41 (репродуктивна 

комунікація). 

5 

7. Підготовка до контрольної роботи № 2 11 

 
Кредит 4. Україна – географічні регіони, сільське господарство, 

промисловість, рекреація. 
16 

8. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, впр. 1, с. 63-64 (репродуктивна 

комунікація). 

6 

9. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, впр. 3, с. 64-65 (репродуктивна 

комунікація). 

6 

10. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником с. 393-398, есе «Описуємо місця», с. 67. 
4 

 Кредит 5. Театр – інтер’єр, жанри, вистави, колектив. 16 



11. 
Робота зі словником с. 404-405. Впр. 1, с. 71 (репродуктивна 

комунікація).  
5 

12. Підготовка до контрольної роботи № 3 11 

 Кредит 6. Театр – прем’єра, Бродвей, мій візит. 16 

13. 
Робота зі словником с. 408-428; впр. 2, с. 94 (репродуктивна 

комунікація). 
5 

14. Підготовка до контрольної роботи № 4 11 

 Кредит 7. Кіно – жанри, види, виробництво, рецензія. 18 

15. 
Робота зі словником с. 429-430; впр. 19, с. 106 (есе про візит до 

театру) 
8 

16. 
Робота зі словником с. 433-436; впр. 1, с. 123 (репродуктивна 

комунікація) 
10 

 Кредит 8. Британське та українське кіно, Голівуд. 18 

17. Робота зі словником с. 438-447; впр. 1, с. 134 (рецензія на фільм) 6 

18. Підготовка до контрольної роботи № 5 12 

 Разом за І семестр: 132 

 
Кредит 9. Аеропорт – будівля, частини правила поведінки та 

транспортування багажу. 
16 

19. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 4 (160), 7 (161-162), 10 (163) 

Аудіювання: впр. 9 (162-163) 

8 

20. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 5 (165-166), 12 (170-171) 

Письмо: впр. 11 (169-170) 

8 

 
Кредит 10. Аеропорт – служби, білети, посадкові талони. Головні 

аеропорти США. Змагання в повітрі. 
16 

21. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 9 (174), 9 (176) 
5 

22. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 4 (179), 7 (181-182), 8-9 (182), 11 (184), 12 (185) 

Аудіювання: впр. 13 (186) 

5 

23. Підготовка до контрольної роботи № 6 6 

 Кредит 11. Імміграційний та митний контроль в США та Україні. 16 

24. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 7 (190), 12 (193) 
4 

25. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 12 (204-205), 9 (207-208) 

Письмо: впр. 8 (207) 

6 

26. Підготовка до контрольної роботи № 7 4 

 
Кредит 12. Обслуговування в аеропорті. Повітряні 

транспортувальні компанії США. 
16 

27. 
Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 9 (215), 17 (217), 9 (222), 19 (226) 
8 

28. Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 8 



зі словником; впр. 4-5 (228), 12 (231) 

Письмо: впр. 4 (228), 4 (234) 

 Кредит 13. Готелі – типи та категорії. 16 

29. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 7 (237), 9 (198) 

Аудіювання: впр. 8 (229), 6 (236) 

8 

30. Підготовка до контрольної роботи № 8 8 

 
Кредит 14. Готелі – типи кімнат та пансіону, послуги та 

устаткування. 
16 

31. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (262), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

Аудіювання: впр. 5 (265), 6 (270) 

6 

32. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (279) 

Письмо: впр. 11 (280) 

6 

33. Підготовка до контрольної роботи № 9 4 

 
Кредит 15. Готелі – служби, резервування, реєстрація при 

поселенні та виселенні. 
16 

34. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 10 (291) 

Аудіювання: впр. 7-9 (290-291) 

8 

35. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 16 (283) 

Письмо: впр. 11 (292) 

8 

 Кредит 16. Тіло людини, галузі медицини. 16 

36. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 11 (285), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

4 

37. Підготовка до контрольної роботи № 10 4 

 Кредит 17. Медпрацівники, фахівці, протезування. 16 

38. 

Закріплення матеріалу, вивченого на практичному занятті; робота 

зі словником; впр. 11 (285), 6 (266), 9-10 (267-268), 8 (272), 10 

(274) 

4 

39. Аудіювання: впр. 8-10 (284-285) 6 

 Підготовка до контрольної роботи № 11  

 
Кредит 18. Лікувальні заклади. Імунна система. Хвороби та їх 

симптоми. Травми та їх лікування. 
16 

40. Робота зі словником с. 495-499 4 

41. Робота зі словником с. 499-500 6 

 

Кредит 19. Медичні інструменти та хірургічне устаткування. 

Захворювання серця, грудної клітки, шкіри, вуха, горла, носа, 

черевини, очей. Галузі нетрадиційної медицини. Мова і мозок.  

10 

42. Робота зі словником с. 501-502 2 



43. Робота зі словником с. 503-505 2 

44. Підготовка до контрольної роботи № 12 6 

 Разом за І семестр: 170 

Разом: 302 

Карта самостійної роботи студента 

326 групи ІІІ курсу 

напряму підготовки 6.020303 Філологія. Переклад 

з дисципліни Практичний курс основної іноземної мови (англійська) 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Кредит № 1 

Тема: «Сполучені 

Штати Америки» 

Робота зі словником с. 363-364 

(виникнення назв та прізвиськ 

штатів Америки) 

10 58 

 

 

 

 

 

18.09 – 22.09 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

занятті; робота зі словником с. 

365-369; впр. 2, с. 16 

(репродуктивна комунікація). 

24 18.09 – 22.09 

Робота зі словником с. 375-

376, впр. 1, с. 21-22 

(репродуктивна комунікація). 

24 18.09 – 22.09 

Кредит № 2 

Тема: 

«Сполучені Штати 

Америки. 

Об’єднане 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії. 

Україна» 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

занятті; робота зі словником с. 

378-379. Аудіювання впр. 10, 

с. 31. 

18 58 2.10 – 6.10 

Контрольна робота № 1 40 2.10 – 6.10 

Кредит № 3 

Тема: 

«Об’єднане 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії» 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

занятті; робота зі словником с. 

380-386; впр. 2, с. 40-41 

(репродуктивна комунікація). 

18 58 16.10 – 20.10 

Контрольна робота № 2 40 16.10 – 20.10 

Кредит № 4 

Тема: 

«Україна – 

географічні 

регіони, сільське 

господарство, 

промисловість, 

рекреація» 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

занятті; робота зі словником с. 

393-398, впр. 1, с. 63-64 

(репродуктивна комунікація). 

22 58 30.10 – 3.11 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

занятті; робота зі словником с. 

393-398, впр. 3, с. 64-65 

(репродуктивна комунікація). 

22 30.10 – 3.11 

Закріплення матеріалу, 

вивченого на практичному 

14 30.10 – 3.11 



занятті; робота зі словником с. 

393-398, есе «Описуємо 

місця», с. 67. 

Кредит № 5 

Тема: «Театр 

– інтер’єр, жанри, 

вистави, колектив» 

Робота зі словником с. 404-

405. Впр. 1, с. 71 

(репродуктивна комунікація). 

18 58 20.11 – 24.11 

Контрольна робота № 3 40 20.11 – 24.11 

Кредит № 6 

Тема: «Театр 

– прем’єра, 

Бродвей, мій візит» 

Робота зі словником с. 408-

428; впр. 2, с. 94 

(репродуктивна комунікація). 

18 58 4.12 – 8.12 

Контрольна робота № 4 40 4.12 – 8.12 

Кредит № 7 

Тема: «Кіно 

– жанри, види, 

виробництво, 

рецензія» 

Робота зі словником с. 429-

430; впр. 19, с. 106 (есе про 

візит до театру) 

28 58 18.12 – 22.12 

Робота зі словником с. 433-

436; впр. 1, с. 123 

(репродуктивна комунікація) 

30 18.12 – 22.12 

Кредит № 8 

Тема: 

«Британське та 

українське кіно, 

Голівуд» 

Робота зі словником с. 438-

447; впр. 1, с. 134 (рецензія на 

фільм) 

 18 58 25.12 – 29.12 

Контрольна робота № 5 40 25.12 – 29.12 

Всього балів за самостійну роботу 464 балів 464  

 


