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Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

   01 Освіта 

6.020303. Філологія*  

 

Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та література (переклад 

включно) 

                                      014 Середня Освіта (Мова і література) 

                                        6.020303. Філологія* Мова і література (англійська) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «бакалавр»  

 

Перелік дисциплін 

 

Цикл загальних компетентностей 

 

- Історія і культура України 

- Філософія 

- Українська мова за професійним спрямуванням 

- Університетські студії 

- Трудове законодавство та підприємницька діяльність 

 

Цикл професійних компетентностей 

 

- Лексикологія англійської мови 

- Історія англійської мови 

- Стилістика англійської мови 

- Світова література 

- Педагогіка 

- Психологія 

- Методика викладання іноземних мов 

- Методика викладання зарубіжної літератури 

- Практичний курс основної мови (англійська мова) 

- Практика усного та писемного мовлення 

- Практичний курс другої мови (німецька мова) 
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Дисципліни вибору факультету  

- Практична граматика англійської мови 

- Теоретична фонетика англійської мови 

- Латинська мова 

- Країнознавство Великобританії та США 

- Теоретична граматика англійської мови 

- Практична фонетика основної іноземної мови 

 

Дисципліни вільного вибору студента 

(описуються всі дисципліни навчального плану) 

- Загальне мовознавство 

- Історія, теорія та критика літератури країни, мова якої вивчається  

- Аналітичне читання 

- Домашнє читання  

- Комунікативна граматика англійської мови 

- Академічне писемне мовлення англійської мови 

- Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту  

- Етнолінгвістика та лінгвокультурологія  

 

Цикл загальних компетентностей 

 

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 

1. Ідентифікація 

Шифр: 1.12 ННД 1.1.01 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: іспит 

2. Мета курсу – надання студентам ґрунтовних знань про минуле  та 

сьогодення українського народу з сучасних теоретико-методологічних позицій, 

сформувати у студентів систему знань про загальнолюдські цінності й 

національні пріоритети, закономірності культурного процесу, українську 

культуру, як специфічний та унікальний феномен людства; розглянути 

культуру в розвитку, єдності та суперечності різноманітних процесів і 

тенденцій, розкрити сутність і особливості української культури як складової 

європейського культурного простору, визначити внесок національних 

досягнень у світову загальнолюдську скарбницю. 

3. Опис курсу. 
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Змістовий модуль 1. Стародавня і середньовічна історія України. 

Тема 1. Давня та середньовічна історія України в загальному контексті 

розвитку світової цивілізації 

Дослов’янські поселення на території України. Трипільська культура. 

Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави (поліси) Північного 

Причорномор’я.  

Походження, розселення та суспільний устрій східних слов’ян. Звичаї, 

вірування, побут. Антський племінний союз. Східнослов’янські племена і 

державноплемінні союзи VI-IX ст. 

Утворення Київської Русі. Політична система. Соціально-економічний 

розвиток. Внутрішня і зовнішня політика. Хрещення Русі. Феодальна 

роздробленість: причини, характер, наслідки. Київське, Чернігово-Сіверське, 

Переяславське князівства. Боротьба Русі проти монголо-татарських 

завойовників.  

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі. Історичне 

значення Київської Русі і Галицько-Волинської держави. Культура України IX 

– першої половини XIV ст. 

Включення до складу Литовської держави Східної Волині, Чернігово-

Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини. Захоплення Польщею 

Галичини та Молдавією Буковини. Закарпаття у складі Угорщини. 

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія. 

Грюнвальдська битва. Ліквідація удільних князівств. Утворення Кримського 

ханства. Входження Сіверської землі до складу Московської держави. 

Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 

XIV – середині XVI ст. Формування панщинно-фільваркового господарства. 

Магдебурзьке право. Литовські статути. Устава на волоки. 

Люблінська унія. Політичне та соціально-економічне становище 

українських земель у складі Речі Посполитої. Запровадження панщини. 

Культурний розвиток. Виникнення братств. Криза православ’я. Берестейська 

церковна унія. 

Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу. 
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Запорозька Січ. Д.Вишневецький. Реєстрове козацтво. Боротьба проти турків і 

татар. Козацько-селянські повстання кінця XVI – першої третини XVII ст. 

Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. 

Причини, характер, рушійні сили і періодизація Національно-визвольної 

війни. Б.Хмельницький. Формування української козацької держави – 

Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика.  

Переяславська рада 1654 р. “Березневі статті”. Гетьманщина після смерті 

Б.Хмельницького. І.Виговський. І.Сірко. Розкол України на Правобережну і 

Лівобережну. Основні військово-політичні події 1663-1676 рр. Д.Дорошенко. 

Соціально-економічні та політичні наслідки Національно-визвольної війни, її 

історичне значення. 

 

Змістовий модуль 2. Нова історія України  

Тема 2. Визначальні тенденції розвитку українських земель у кінці XVII –  

на початку ХІХ ст. 

Соціально-економічні та політичні тенденції розвитку українських земель 

у кінці XVII  на початку XVIII ст. 

Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І.Мазепи. Полтавська битва та 

її наслідки. Антиукраїнська політика російського царизму. “Конституція” 

П.Орлика.  

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. 

П.Полуботок, Д.Апостол, К.Розумовський. Соціально-економічне становище. 

Ліквідація царизмом Гетьманщини і Запорозької Січі. Україна в російсько-

турецьких війнах другої половини XVIII ст. 

Правобережні та західноукраїнські землі в останній чверті XVII-XVIII ст. 

Поділ Речі Посполитої. Культура України в останній чверті XVII-XVIII ст.  

Українські землі у складі Російської імперії. Криза феодальної системи 

господарства. Участь українського населення у війні 1812 р. Декабристи в 

Україні. Початок українського національного відродження.  

Кирило-Мефодіївське братство. Т.Г.Шевченко. Кримська війна 1853-1856 

рр. і Україна. Реформи 1860-1870-х рр. Антиукраїнська політика царизму. 
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Суспільно-політичний рух. Діяльність громад. М.Драгоманов. Виникнення 

українських політичних товариств і партій. Соціально-економічна модернізація. 

Україна в Першій російській революції 1905-1907 рр.  

Політичний та соціально-економічний розвиток західноукраїнських 

земель. Національно-визвольний рух. “Руська трійця”. Головна руська рада. 

Москвофіли і народовці. Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка. Виникнення 

політичних партій. І.Франко. Українська культура у ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Змістовий модуль 3. Новітня історія України  

Тема 3. Україна на зламі епох: перспективні можливості та реалії часу 

(1914–1920 рр.) 

“Українське питання” в роки Першої світової війни. Лютнева революція 

1917 р. в Росії. Початок української національно-демократичної революції. 

Доба Української Центральної Ради. М.Грушевський. Українська Народна 

Республіка (УНР). Українська держава гетьмана П.Скоропадського. 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Директорія УНР. 

В.Винниченко. С.Петлюра. Селянський повстанський рух. Н.Махно. 

М.Григор’єв. Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). 

Х.Раковський. Ризький мирний договір. Причини поразки і уроки української 

національно-демократичної революції 1917-1920 рр.  

Тема 4. Україна у 20-30-ті рр. ХХ ст. : суперечливі тенденції розвитку  та 

конкретні здобутки 

 

Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х 

років. УСРР в умовах непу (1921-1928 рр.).  

Україна в умовах утвердження тоталітарного ладу (1929-1938 рр.). 

Індустріалізація в Україні: хід і наслідки. Колективізація сільського 

господарства. Голодомор 1932-1933 рр. Політичні репресії в Україні.  

Політичне і соціально-економічне становище українських земель в складі 

Польщі, Румунії, Чехословаччини.  

Тема 5. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)  
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Україна в європейській політиці на початку Другої світової війни. 

Початок Другої світової війни.  

Приєднання основної частини західноукраїнських земель до СРСР та їх 

“радянізація”. Початок Великої Вітчизняної війни. Окупація України військами 

Німеччини та її союзників. Нацистський окупаційний режим. Рух Опору в 

Україні. Визволення України від фашистських загарбників. Наслідки Другої 

світової війни для України.  

Тема 6. Україна у складі СССР – системна криза тоталітарного ладу (40-80 

рр. ХХ ст.) 

Україна у першому повоєнному десятиріччі. Відбудова і розвиток 

народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Завершення “радянізації” 

західноукраїнських земель і рух Опору.  

Україна в умовах десталінізації (“хрущовська відлига”). Соціально-

економічний розвиток України в другій половині 60-х – першій половині 80-х 

рр. Наростання кризових явищ. Суспільно-політичне і духовне життя. 

Дисидентський рух в Україні. 

 

Змістовий модуль 3. Новітня історія України  

Тема 7. Україна на шляху незалежності 

Україна і процес перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. 

Проголошення незалежності України. Політичний і соціально-економічний 

розвиток незалежної України. Духовне життя суспільства. Україна на 

міжнародній арені. Революція гідності та її наслідки. Україна на сучасному 

етапі: проблеми і перспективи. 

2. Рівень 

А) Володіти інформацією щодо розвитку українських земель на рівні 

загальної та середньої освіти та відповідні хронологічним, 

картографічним та спеціальні вміння. 

Б) Завдання курсу 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
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знати основні факти історичного минулого українського народу від 

найдавніших часів до сьогодення в контексті світової історії та практики 

державотворення в сучасній українській державі; 

вміти самостійно добирати і опрацьовувати історичні документи, 

науково-популярну і довідкову літературу; співставляти інформацію з різних 

джерел; узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність 

історичних осіб; аналізувати й узагальнювати історичні події та явища, визначати 

їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне, об’єктивне і 

суб’єктивне; самостійно оцінювати і пояснювати історичний процес, робити 

висновки тощо. 

В) Бібліографія: 

1.  Короткий довідник з історії України. // Довідник. – К.: Вища школа, 1994. 

– 255 с. – С.150 – 169. 10 с. 

2. Історія України. // Підручник. – Миколаїв, 1997. с. 344. 

3. Історія України. // Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 1997. 142 

с. 

4. Українська та зарубіжна культура. // Навчально-методичний посібник. – 

Миколаїв, 1998. 115 с. 

5. Історія України. Українська та зарубіжна культура. // Навчально-

методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв, 

2000. 139 с. 

6. Історія України. // Навчально-методичний посібник. – Навчально-

методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Миколаїв: 

Вид-во ПП „Шамрай”, 2002. 154 с. 

7. Історія України Навчально-методичний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів неісторичних спеціальностей/Н.О.Рижева, Ю.В. 

Василевич, О.С. Козирєв, М.Є Козирєва. – Миколаїв: Іліон, 2014 – 534 с. 

Гриф МОН (лист від 17.02.2014р.  № 1/11 – 2644). 

8. Бойко О. Д. ІсторіяУкраїни: посібник / О. Бойко. – К. :Видавничий центр 

«Академія». – 2002. – 656 с. 
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9. Богуцький Ю. Українська культура в європейському контексті. – К.: 

Знання, 2007. – 679 с. 

4. Обов'язкові чи вибіркові розділи програми навчання. 

Обов'язковий 

5. Викладацький склад доктор історичних нук, професор кафедри історії 

та археології Рижева Н.О. 

6. Тривалість  

Змістовних модулів:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

І семестр 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: іспит 

7. Форми і методи навчання: Лекції, семінарські заняття, самостійна 

(індивідуальна) робота з історичними джерелами, картами, розв’язування 

історичних кросвордів, виконання тестових завдань, бліц-опитування, 

складання термінологічних словників і хронологічних таблиць, підготовка 

індивідуальних навчально-дослідних завдань, екскурсії в музеї та по визначних 

історичних місцях, робота в мережі Інтернет. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування студентів на 

семінарських заняттях, тестування  виконання індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

 Іспит: 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 
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9. Мова викладання: українська 

Назва: ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

1. Ідентифікація 
Шифр: ННД.05 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

Модулів:2 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: І семестр – 4 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 10 

Семінарські заняття: 30 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: сформувати в студентів систему спеціальних психологічних 

знань, що забезпечать загальну психологічну теоретичну підготовку, яка 

слугуватиме основою для успішної практичної роботи з навчання і виховання 

високопрофесійних фахівців; навчити розв’язувати складні питання 

самовиховання, саморозвитку і професійного самовдосконалення; підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, які досконало володіють психологічними 

особливостями педагогічної взаємодії усіх учасників навчально-виховного 

процесу у ВНЗ для використання у майбутній викладацькій діяльності. 

3. Опис курсу. 

Тема 1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та методи 

психологічних досліджень. Загальна психологічна характеристика 

студентського віку та студентської групи. 

Тема 2. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 

вищою освітою у навчально-професійній діяльності. Психологічний аналіз 

учіння студентів. 

Тема 3. Психологічні засади тестування як форми об`єктивного контролю 

знань у ВНЗ. 

Тема 4. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою 

освітою. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним 

процесом у вищій школі. 

Тема 5. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та 

особистості викладача вищої школи. Психологія педагогічної комунікативної 

взаємодії викладача зі студентами. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів 

у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення. 

4. Завдання курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія вищої школи” 

є інтеграція і систематизація набутих у процесі професійного навчання знань 

про психологічні передумови підвищення якості вищої освіти.  

- опанування знань про психологічні особливості студентського періоду 

життя людини та усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців.  

- формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду 

творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних завдань 

навчально-професійної та майбутньої науково-педагогічної діяльності.  
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- сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами 

професійно-педагогічної ідентичності через усвідомлення психологічних 

особливостей науково-педагогічної діяльності та передумов її опанування.  

- опанування знаннями про психологічні особливості побудови навчально-

виховного процесу у вищій школі; 

- оволодіння психологічними інструментарієм з метою здійснення 

психологічного аналізу педагогічної взаємодії викладачів та студентів; 

- усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної 

діяльності та шляхів їх вдосконалення. 

знати : 

- понятійний апарат психології вищої школи як галузі психологічної науки; 

- теоретико-методологічні основи психологічних закономірностей 

професійного становлення та особистісного зростання в умовах вищої 

школи;  

- систему психологічних знань, необхідних для аналізу й оцінки 

психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі;  

- психологічні особливості педагогічної взаємодії викладача зі студентами; 

а також моделі вирішення педагогічних конфліктів; історію та сучасні 

підходи до організації навчання у вищому навчальному закладі. 

вміти : 

 застосовувати спеціальні психологічні знання при вирішенні завдань 

подальшої професійної діяльності;  

 адекватно використовувати стратегії навчання, оцінювання навчальних 

досягнень, організації самостійної роботи студентів вищого навчального 

закладу;  

 реалізовувати нові технології ефективної педагогічної взаємодії 

викладача та студента;  

 використовувати психологічні механізми управління навчально-виховним 

процесом у вищій школі; 

 запроваджувати психологічні стратегії запобігання, управління та 

вирішення конфліктних ситуацій.   

 організовувати психологічне дослідження з метою виявлення 

психологічних особливостей педагогічної взаємодії; 

 удосконалювати навички самостійної роботи, спрямованої на 

опрацьовування наукових літературних джерел;  

 працювати на особистісним професійним зростанням; 

 на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної 

діяльності та професійного спілкування.  

Прогнозовані результати: 

1. Стратегія – формування загальнотеоретичної психологічної та 

методичної підготовки як складової професійної педагогічної майстерності. 

2. Основні очікування: 1) формування професійного самовизначення як 

викладача вищої школи; 2) працювати на засадах особистісно орієнтованого 

підходу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 
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такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Загальні компетенції (ЗК): 

 Знаннями основних психологічних категорій вищої школи. 

 Здатність до критичного аналізу та синтезу психолого-педагогічних 

явищ та процесів у вищій школі. 

 Здатність до конструктивної взаємодії для розв’язання типових та 

нестандартних психолого-педагогічних завдань та ситуацій. 

 Уміння самостійно знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел, творчо застосовувати її для розв’язання поставлених педагогічних 

завдань. 

 Здатність до креативності та нестандартності у розв’язанні 

педагогічних завдань, виконанні практичних робіт, підготовці проектів. 

ІІ. Фахові:  

Професійні компетенції (ПК): 

 Володіння змістом та особливостями організації навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

 Усвідомлення широкого спектру напрацьованих психологічною наукою 

і практикою форм, методів, прийомів, технологій та засобів освітнього процесу. 

 Прогнозування можливостей застосування різних психологічних форм, 

технологій, методів, прийомів та засобів у майбутній професійній діяльності. 

 Здатність проектувати та конструювати елементи різних видів 

професійної діяльності викладача ВНЗ певного фаху. 

 Здатність використовувати отримані знання та вміння з педагогіки вищої 

школи під час педагогічної практики та у майбутній професійній діяльності. 

 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

загальної психології Олексюк О.Є. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

Іспит – 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська 
 

Назва: ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

10. Ідентифікація 
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Шифр: ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:2 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 10 

Лабораторні заняття: 0 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

11. Мета курсу: ознайомлення магістрантів із цілями та напрямами 

реформування вищої освіти, її структурою, системою, методологічними, 

психолого-педагогічними та методичними основами організації навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі. 

12. Опис курсу. 

Тема 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Поняття педагогіки. 

Мета і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як 

теоретична і прикладна наука. Категорії педагогіки вищої школи. Вища освіта 

– предмет дослідження педагогіки вищої школи. Болонський процес і освіта 

в Україні. 

Тема 2. Дидактика вищої школи. Моделі освіти. Закономірності 

процесу навчання у вищому закладі освіти. Принципи і методи навчання. Зміст 

освіти. Форми організації навчання. Сучасні технології навчання. Контроль та 

облік знань, умінь, навичок студентів у вищих закладах освіти. 

Тема 3. Основи методології та методики науково-дослідної 

діяльності. Методологія психолого-педагогічного дослідження. Принципи 

педагогічного дослідження. Основні вимоги до проведення педагогічного 

дослідження. Логіка педагогічного дослідження. Методи наукового 

педагогічного дослідження. 

Тема 4. Організація самостійної роботи  та контроль пізнавальної 

діяльності студентів. Сутність самостійної роботи студентів. Організація і 

методика контролю пізнавальної діяльності студентів. 

Тема 5. Особистість студента як майбутнього фахівця з вищою 

освітою. Студентство як соціальна група. Типологічні особливості студентів. 

Права та обов’язки студентів. Ідеал спеціаліста високої кваліфікації. 

Студентська академічна група – центр навчально-виховної роботи. Організація 

студентської роботи та побуту. Трудова діяльність в університеті. Освіта 

дорослих. 

13. Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти певними 

компетентностями: 

Загальні компетенції (ЗК): 
˗ Знаннями основних педагогічних категорій вищої школи. 
˗ Здатність до критичного аналізу та синтезу педагогічних явищ та 

процесів у вищій школі. 
˗ Здатність до конструктивної взаємодії для розв’язання типових та 

нестандартних психолого-педагогічних завдань та ситуацій. 
˗ Уміння самостійно знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, 

творчо застосовувати її для розв’язання поставлених педагогічних 
завдань. 
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˗ Здатність до креативності та нестандартності у розв’язанні педагогічних 
завдань, виконанні практичних робіт, підготовці проектів. 

Професійні компетенції (ПК): 
˗ Володіння змістом та особливостями організації навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі. 
˗ Усвідомлення широкого спектру напрацьованих педагогічною наукою і 

практикою форм, методів, прийомів, технологій та засобів освітнього 
процесу. 

˗ Прогнозування можливостей застосування різних педагогiчних форм, 
технологій, методів, прийомів та засобів у майбутній професійній 
діяльності. 

˗ Здатність проектувати та конструювати елементи різних видів 
професійної діяльності викладача ВНЗ певного фаху. 

˗ Здатність використовувати  отримані знання та вміння з педагогіки вищої 

школи під час педагогічної практики та у майбутній професійній діяльності. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

˗ розвиток освіти в Україні, концепцію освіти в Україні,  

˗ загальну методику та принципи побудови педагогічних досліджень;  

˗ індивідуальні особливості розвитку студентів;  

˗ предмет і основні категорії дидактики;  

˗ систему навчання у вищій школі;  

˗ методи та принципи навчальної діяльності студентів;  

˗ сутність нових інформаційних технологій навчання у вищій школі;  

˗ організацію самостійної роботи студентів;  

˗ контроль пізнавальної діяльності студентів;  

˗ наукові основи виховного процесу у вищій школі  

вміти: 

˗ організувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;  

˗ планувати навчальні заняття у відповідності до навчального плану і 

програми дисципліни;  

˗ забезпечувати послідовність викладання матеріалу і міждисциплінарні 

зв’язки;  

˗ розробляти і проводити заняття різних видів;  

˗ аналізувати навчальну і навчально-технічну літературу і використовувати 

її у педагогічній практиці;  

˗ організовувати навчальну діяльність студентів, керувати нею і оцінювати 

її результати.  

навчитися: 

˗ вибудовувати  психолого-педагогічні  умови  успішного   навчання  і 

виховання у вищій школі. 

14. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

15. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

загальної психології Трибулькевич К.Г. 

16. Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 
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техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

17. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

залік – 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

18. Мова викладання: українська 
 

Назва: ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

19. Ідентифікація 
Шифр: ДВВ.3.2.1.02 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:2 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: VII семестр – 2 год. 

Вибіркова 

Курс: IV 

Семестр: VII 

Лекції: 10 

Семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

20. Мета курсу: надати базові знання про педагогiчні технологiї, їх 

різновиди, роль у розвитку вiтчизняної освiти та розкрити можливості 

застосування різних педагогiчних технологій у майбутній професійній 

діяльності. 

21. Опис курсу. 

Тема 1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій. 

Системні інноваційні педагогічні технології. Історія виникнення, зміст та 

еволюція поняття “педагогічна технологія”. Наукова основа та структура 

педагогічної технології. Особливості використання термінів: “освітня 

технологія”, “педагогічна технологія”, “технологія виховання”, “технологія 

навчання”,“технологія управління” та ін. Різноманітні підходи до класифікації 

освітніх технологій на сучасному етапі. Зміст, структура і функції педагогічної 

технології. Знайомство з основними освітніми технологіями. Перспективи 

розвитку педагогічних технологій. Поняття системних інноваційних 

педагогічних технологій та авторських шкіл. Iсторiя виникнення 

Вальдорфської школи. Концептуальнi положення, принципи навчання. Три 

перiоди навчання. Органiзацiя шкiл. Ритм у життi дитини. Евритмія. 

Особливостi змiсту. Особливостi методики. Вивчення рідної мови і 

математики. Особливостi художнiх занять. Роль батькiв у навчаннi дiтей. 

Авторитет учителя для дiтей. Використання досвiду Вальдорфської педагогiки 

в школах України. Школа Марiї Монтессорi. Основнi педагогiчнi принципи 

iснування школи Монтессорi. Дитячий садок i школа. Методи навчання за 

М. Монтессорі. Дидактичний матерiал Монтессорi. Система М. Монтессорi у 

сучасних умовах. «Йєна-план-школа» П. Петерсена. Із біографії П. Петерсена. 

Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план». Особливості 

змісту технології «Йєна-план». «Школа успіху і радості» С. Френе. Життєвий 

шлях та особливості педагогічного доробку С. Френе. Концептуальні засади 
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педагогічної технології «Школа успіху і радості». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа успіху і радості». «Школа для життя, через 

життя» Ж.-О. Декролі. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа 

для життя, через життя». Особливості змісту педагогічної технології «Школа 

для життя, через життя». «Школа діалогу культур» В. Біблера. Концептуальні 

засади педагогічної технології «Школа діалогу культур». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа діалогу культур» 

Тема 2. Технології, побудовані на активізації пізнавальної 

діяльності учнів. Технологія проектної діяльності. Інформаційно-

комп’ютерні технології в освіті. Актуальність проблеми пізнавальної 

діяльності учнів. Пізнавальна діяльність та пізнавальна активність. 

Пізнавальна активність як передумова успішного навчання. Характеристика 

пізнавальної активності. Рівні пізнавальної активності учнів: репродуктивно-

наслідувальна, пошуково-виконавська, творча. Структура технології 

активізації пізнавальної діяльності школярів. Основні види технологій 

активізації пізнавальної діяльності. Процесуальні характеристики технологій 

пошукового навчання. Технологія розвитку критичного мислення на уроці. 

Історія розвитку проектної технології. Сутність технології проектної 

діяльності як поєднання теоретичних знань та практичних умінь і навичок. 

Навчальний проект. Основні види навчальних проектів. Етапи роботи над 

проектом. Використання проектної технології на уроках іноземної мови в 

умовах сучасної школи. Історія виникнення інформаційно-комп’ютерних 

технологій (ІКТ). Поняття та складові ІКТ. Основні напрямки використання 

ІКТ в освіті. Вихідні принципи та концептуальні положення ІКТ навчання. 

Можливості застосування ІКТ у навчально-виховному процесі. Можливості 

використання глобальної мережі INTERNET в освітньому процесі. 

Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Суб’єкти дистанційного 

навчання. Методи, форми та засоби дистанційного навчання. Проблеми 

організації дистанційного навчання. Реалізація принципів особистісно 

орієнтованої освіти у дистанційному навчанні. 

Тема 3. Сучасні та новітні виховні технології. Історія розвитку 

інститутів педагогів-вихователів. Сутність технологічного підходу у вихованні. 

Особистісно-орієнтовані виховні технології: колективне творче виховання 

(І.П.Іванов, В.А.Караковський), створення ситуації успіху (А.С.Бєлкін), 

технологія самовиховання (А.І.Кочетов), технологія ненасильницької 

комунікації (М.Розенберг). Історія виникнення і становлення технології 

колективного творчого виховання. Еволюція поняття “колективного творчого 

виховання”. А.С.Макаренко про колективну творчість. Основні концептуальні 

положення технології колективного творчого виховання. Технологія підготовки 

і проведення колективних творчих справ. Різноманітність форм КТС. Вимоги до 

особистості педагога в системі КТС. Технологія індивідуальної та особистісної 

педагогічної підтримки. Технологія педагогічної підтримки самоактуалізації 

особистості. Модель індивідуальної підтримки (за Є.В. Бондаревською). 

Гуманістична позиція педагога по відношенню до дітей. Перша група підтримки 

– загальна педагогічна підтримка. Друга група – засоби індивідуально-

особистісної підтримки. Підтримка саморегуляції учня. Подолання перешкод як 
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основне поняття особистісної педагогічної підтримки. Поняття “перешкоди”. 

Суб’єктивні перешкоди. Об’єктивні перешкоди. Матеріальні перешкоди. 

Опікунство як метод педагогічної підтримки. Етапи діяльності вчителя при 

реалізації педагогічної підтримки: діагностичний, пошуковий, договірний, 

діяльнісний, рефлексивний. 

Принципи виховання, спрямовані на самоактуалізацію. Педагогічні умови 

самоактуалізації. Гуманістична трактовка поняття “об’єктивних ті суб’єктивних 

особистісних умов”. Можливість самостійного вибору рішення. Теорія 

прийняття якісних рішень. Умови “допоміжної поведінки”: визнання у 

необхідності здійснити допомогу; постановка і представлення проблеми 

самоідентифікації з моральним ідеалом; залежність ефективності якісних 

рішень від змісту базових цінностей. Поняття “розумне рішення”. Процес 

вирішення проблеми за етапами. Технологія самовиховуючого процесу. 

Технологія голографічного та герменевтичного підходів у вихованні. 

Акмеологічні технології. Вітагенна освіта з голографічним методом проекції. 

Проблема самоформування особистості. Концепції системно-структурного 

підходу до процесу самовиховання. Когнітивна складова: Я – глобальне, Я - 

образ, Я – реальне. Афективна складова: Я - реальне, Я – оцінювальне.  

Регулятивна складова: Я – реальне, Я – дзеркальне, Я – дійове, Я – ідеальне. 

Поняття «голографічного підходу». Проблема включення учнів до спільної 

діяльності на основі співробітництва та опори на вітагенний досвід. Стартова 

актуалізація життєвого (вітагенного) досвіду. Моделювання “незавершеної 

ситуації”. Умовне “олюднення” об’єктів. Творчий синтез проєкцій. Поняття 

акмеології. Сутність акмеологічних технологій. Види акмеологічних 

технологій: соціально-перцептивні, організаційно-комунікативні, когнітивні, 

рефлексивні, комплексні. Технологія прийняття педагогічних рішень. Сутність 

поняття “педагогічне рішення”. Структура технології: вивчення й аналіз 

інформації про певну виховну ситуацію, діагностика ситуації, прогнозування і 

зіставлення різних варіантів рішення, вибір рішення і його оформлення. Вимоги 

для ефективного педагогічного рішення. 

Тема 4. Інтерактивні технології навчання на уроках. Порівняння 

різних моделей навчання: пасивної, активної та інтерактивної. Інтерактивний 

підхід у викладанні. Принципи органiзацiї уроку на інтерактивних засадах. 

Основні положення інтерактивного навчання. Дидактичні аспекти 

інтерактивного навчання. Види інтерактивних вправ. Психологічна та 

технологічна готовність соціального педагога до роботи в умовах 

інтерактивного навчання. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 

в умовах інтерактивного уроку. Переваги та недоліки інтерактивного навчання. 

Технологія роботи в малих групах: наукові засади, вихідні принципи та 

особливості функціонування. Колективне і кооперативне навчання. Види малих 

груп. Особливості організації роботи в малих групах. Розподіл ролей у групі. 

Етапи групової роботи. Роль учителя в організації роботи малих груп. Вплив 

ігрових технологій на розвиток дітей різного віку. Основні положення та умови 

ефективного застосування ігрової діяльності в навчально-виховному процесі 

школи. 
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Тема 5. Ігрові технології в роботі вчителя іноземної мови. Ігрові 

технології. Класифікація ігрових технологій. Основні види навчальних ігор. 

Дидактичні та імітаційно-моделюючі ігри. Ігри-інсценування, театралізації. 

Мовні ігри. Технологія організації ділової гри. Використання ігрових 

технологій у роботі вчителя іноземної мови.  

22. Завдання курсу. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітні технології у 

професійній діяльності» є:  

- ознайомити студентiв з концептуальними положеннями найбільш 

відомих та перспективних технологiй навчання і виховання; 

- узагальнити досвід використання педагогiчних технологiй, виявити 

їх фундаментальну спiльнiсть та специфічні особливості; 

- розкрити можливості застосування різних педагогiчних технологій 

у майбутній професійній діяльності; 

- спонукати студентiв до психолого-педагогiчної творчостi та 

самостiйної дослiдницької дiяльностi. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

1. Усвідомлення існування розмаїття освітніх та педагогічних технологій. 
 2. Здатність класифікувати основні типи існуючих технологій навчання 

та виховання.  

3. Уміння визначати основні завдання різних педагогічних технологій; 

4. Здатність прогнозувати можливості та особливості використання 

сучасних педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності. 

5. Уміння конструювати елементи різних типів педагогічних технологій. 

6. Здатність використовувати знання з педагогічних технологій у процесі 

педагогічної практики та в подальшій професійній діяльності. 

Загальнокультурні: 

– актуальна готовність використання загальнокультурного 

індивідуального фонду знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), 

сформованого змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань соціальної 

взаємодії, а саме культура інтелектуальної і предметної діяльності, культура 

інтелекту; 

Фахові (предметні) компетенції 

– володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та 

користуватися ними у різних сферах своєї професійної діяльності; 

– володіти сучасними науковими методами педагогічних досліджень; 

– мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької 

роботи в галузі педагогічних наук; 

– вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з 

питань своєї спеціальності; 

– сукупність компетенцій студента у сфері самостійної пізнавальної 

діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, загально навчальної 

діяльності, що співвідноситься із реальними об’єктами пізнання. 

– визначати пізнавальну мету та організовувати її досягнення, вміти 

пояснити свою мету; 
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– організовувати планування, аналіз, рефлексію, самооцінку власної 

навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови; 

– працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та 

відеоматеріал), вміти його проаналізувати, впровадити на практиці 

іншомовного мовлення та у процесі викладання у навчальних закладах; 

– в усній та писемній формі за використання комп’ютерних засобів та 

технологій (текстові та графічні редактори, презентації) вміти представити 

результати навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення англійської 

мови та набуття вмінь, навичок та методологічних знань щодо її викладання. 

Результати навчання. Студент повинен  

знати: 

 сутність технологічного підходу в освіті та етапи його історичного 

розвитку; 

 поняття «освітня технологія», «педагогічна технологія», 

«технологія навчання», «технологія виховання», «технологія управління». 

 сучасні підходи до класифікації педагогічних технологій; 

 основні типи існуючих технологій навчання та виховання;  

 можливості та особливості використання сучасних педагогічних 

технологій у майбутній професійній діяльності; 

вміти: 

 розрізняти поняття «освітня технологія», «педагогічна технологія», 

«технологія навчання», «технологія виховання», «технологія управління»; 

 розпізнавати різні типи педагогічних технологій; 

 визначати основні завдання різних педагогічних технологій; 

 конструювати елементи різних типів педагогічних технологій; 

 використовувати знання з педагогічних технологій у процесі 

педагогічної практики та в подальшій професійній діяльності; 

навчитися: 

 знаходити в психолого-педагогічному інформаційному просторі 

новітні освітні технології; 

 відтворювати педагогічні технології навчання і виховання у 

професійній діяльності (низький рівень); 

 застосовувати сучасні новітні технології навчання і виховання в 

професійній діяльності (достатній рівень засвоєння дисципліни); 

 проектувати новітні технології навчання і виховання (вищий рівень 

засвоєння дисципліни). 

23. Статус у навчальному плані. 

Варіативний курс із циклу професійних компетентностей 

24. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

загальної психології Олексюк О.Є. 

25. Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

26. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 
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освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. Для заліку – 100% балів студенти 

накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача. 

27. Мова викладання: українська 

 

                       Цикл професійних компетентностей 

 

Назва: ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД 2.11 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 4 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: V семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІII 

Семестр: V 

Лекції: 10 

Семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 90 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: оволодіння студентами системою знань з лексикології як 

мовознавчої дисципліни: про словниковий запас як мовну підсистему, розвиток 

та збагачення словникового складу мови, специфіку англійської фразеології, 

лексикографічну науку. 

3. Опис курсу. 
Тема 1. Лексикологія як розділ науки про мову. 

1. Синхронія та діахронія лексикології і її взаємозв’язок з іншими науками. 

2. Етимологічний склад англійської та української мови. 

Тема 2. Морфологічна структура слова в сучасній англійській мові. 
1. Морфемний та дериваційний рівні аналізу.  

2. Семасіологія 
3. Типи значення слова. 

4. Значення морфеми 

5. Полісемія. 

6. Омонімія. 

Тема 3. Семантична класифікація словникового складу. 

1.Синоніми. 

2. Антоніми. 

3. Тематичні групи. 

4. Семантичні поля. 

Тема 4. Вільні словосполучення. 

1.Класифікація. 

2.Валентність значення. 

3. Фразеологія. 

4. Різні концепції та принципи класифікації фразеологічних одиниць 

5. Варіанти та діалекти англійської мови. 

6. Американський варіант. 
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3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- значення складних та похідних слів, спираючись на словотвірні моделі; 

 - різні лексичні одиниці за ознакою їх системних подібностей та відмінностей; 

- семантичну структуру слів та фразеологізмів з врахуванням їх прямих та 

переносних значень, етимології, характеру та ступеня асиміляції запозиченої 

лексики мови. 

вміти: 

- встановити структурний тип лексичної одиниці; 

- диференціювати складні слова і словосполучення; 

- пояснювати і ілюструвати різницю між синонімами; 

- пояснювати причину типових словникових і лексико стилістичних помилок; 

- вірно вживати і використовувати в мові фразеологізми/ 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей. 

5.Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Баркасі В.В. 

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: англійська 

Назва: Історія основної мови 
28. Ідентифікація 

Шифр: ННД 2.07 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:1 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІV 

Семестр: VII 

Лекції: 10 

Практичні, семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: поточний, іспит 

29. Мета курсу: 

Мета: ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку 

англійської мови у зв’язку з історією народу, соціальними та політичними 
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змінами в країні та розвитком культури. Необхідно при цьому показати місце 

англійської мови серед інших мов германського ареалу. 

30. Опис курсу. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Історія основної мови”. 

Лінгвістичні зміни.   

Тема 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні 

германські мови, їх класифікація та поширення. Загальні особливості 

германського ареалу. 

Тема 3. Основи періодизації історії англійської мови. Англійська мова 

давнього періоду. Історичні події періоду. 

Тема 4. Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Основні 

фонетичні зміни. 

Тема 5. Морфологічний ряд англійської мови давнього періоду. 

Загальні особливості давньоанглійської морфологічної системи. 

Тема 6. Синтаксичний лад англійської мови давнього періоду. 

Словниковий склад англійської мови давнього періоду. Загальна 

характеристика власне англійської мови. Два основних засоби поповнення 

основного складу англійської мови. Латинські запозичення.   

Тема7.Давньоанглійське письмо. Латинське письмо в Англії. 

Фонетичний принцип давньоанглійського письма. Основні писемні пам’ятки 

давньоанглійського періоду.      

Тема 8. Англійська мова середнього періоду. Загальна характеристика 

мови. Основні історичні події періоду. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІ ст. 

Латинська мова як мова церкви. Французька мова в середньовічній Англії.     

Тема 9. Зміни в середньовічній орфографії. Фонетичний лад 

англійської мови середньовічного періоду. 

Тема 10. Граматична будова англійської мови середнього періоду. 

Граматичні зміни у середньо англійському періоді. Словниковий склад 

англійської мови середнього періоду. Поповнення словникового складу  

шляхом запозичень із інших мов. 
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Тема 11. Англійська мова нового періоду. Загальна характеристика. 

Мова ново англійського періоду – мова англійської нації. Становлення 

національної мови. Утворення англійської мови на основі лондонського 

діалекту. Становлення письмового стандарту до ХVІІ ст. Система 

орфографії. Фонетичний лад.    

Тема 12. Велике зрушення голосних як прояв нової кореляції контакту в 

системі англійського наголошеного вокалізму. Граматична будова англійської 

мови нового періоду. Словниковий склад англійської мови нового періоду. 

Поповнення словникового складу шляхом запозичень із інших мов. Роль 

численних запозичень у створенні етимологічно-змішаного словникового 

складу англійської мови. 

31. Завдання курсу. 

Завдання: розкриття закономірності розвитку англійської мови, її 

словникового складу; граматичної будови та фонетичної системи в 

нерозривному зв’язку з історією народу, а також підвищити загальноосвітній 

рівень студентів та якість їхньої філологічної підготовки, прищепити навички 

самостійної роботи з лінгвістичними матеріалами, що вивчаються.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

- періодизацію історії англійської мови; 

- найважливіші письмові пам'ятники стародавнього, середнього і ново 

англійського періодів; 

- основні закономірності розвитку англійської мови в області граматики; 

- основні фонетичні зміни, що привели до формування сучасної 

фонологічної системи англійської мови; 

- основні джерела поповнення словникового складу; 

вміти: 

- ілюструювати кожне теоретичне положення мовними прикладами 

відповідного періоду розвитку мови; 

- від слідкувати зміни, що стосуються тієї чи іншої лінгвістичної одиниці в 

межах конкретного відрізку часу або всього історичного періоду розвитку мови; 
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- співвідносити форму та зміст тієї чи іншої лінгвістичної одиниці з її 

відповідником у сучасній англійській мові; 

- поєднувати теоретичні знання з використанням вправ та практичних 

завдань, пов’язаних з основними процесами історичного розвитку мов; 

- спів ставляти діахронічні явища та процеси англійської мови з явищами 

та процесами інших споріднених мов; 

- на основі спостереження та порівняння лінгвістичних одиниць робити 

узагальнення про ті чи інші процеси та їх роль в історії англійської мови. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійний компетентностей.  

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 

мови і літератури Шевченко І.В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8.Формиорганізації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьох бальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська.  

Назва: Стилістика англійської мови  

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД.2.010 Характеристика навчального курсу 
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Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Нормативна 

Курс: IV 

Семестр: VIII 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу:  

 ознайомити студентів з основними стилістичними категоріями, з 

сучасними уявленнями про комунікативні і номінативних ресурси мовної 

системи,  про принципи вибору і використання мовних засобів для передачі 

думок і відчуттів з метою досягнення певних прагматичних результатів у різних 

умовах спілкування; 

 дати студентам поглиблене уявлення про характер і особливості 

функціонування мови насамперед літературної мови у всіх основних сферах 

людської діяльності. 

3. Опис курсу. 

Модуль. Стилістика англійської мови 

Змістовний модуль 1. Стилістична семасіологія. 

Тема 1. Стилістика. Предмет і завдання.  

Тема 2. Стилістична семасіологія. Виразні засоби та стилістичні прийоми. 

Тема 3. Стилістична фразеологія. 

Змістовний модуль 2. Жанрова своєрідність творів.  

Тема 1. Функціональні стилі англійської мови.  

Тема 2. Засоби вираження думок автора. 

Тема 3. Літературне ставлення читача. 

4. Завдання курсу. 

 розвиток у студентів уміння користуватися стилістичним 

понятійним апаратом і категоріями даної дисципліни; 

 навчання методам дослідження всього комплексу різнорівневих 

стилістичних ресурсів і методам поглибленого аналізу й інтерпретації мовних 

творів і текстів різної функціонально-стильової і жанрової приналежності з 

врахуванням особливостей комунікативного акту його прагматичних і 
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структурно-композиційних  характеристик, когнітивних, культурологічних і 

інших чинників; 

 формування у студентів уміння працювати з науковою літературою, 

аналітично осмислювати і узагальнювати теоретичні положення, навичок 

самостійного наукового пошуку і адекватного викладу його результатів; 

 вироблення у студентів навичок наукового підходу до роботи над 

текстом уміння знаходити у тексті основної інформації і викладати її у 

відношенні з принципами певної моделі (функціонального стилю, жанру) 

письмової і усної комунікації 

 формування у студентів уміння продукувати мовні твори, 

намагаючись досягти найбільшої відповідності форми і змісту, логічної чіткості 

і точного лексико-стилістичного оформлення як на рівні висловлення так і на 

рівні цілого тексту (з точки зору найбільш ефективного і доречного вживання 

стилістичних ресурсів мови). 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 концептуальні положення стилістики англійської мови, які 

складають основу теоретичної і практичної професійної підготовки фахівця; 

 специфічні особливості організації і функціонування різних текстів 

функціонально-стильової системи англійської мови; 

 особливості мовних засобів, що використовуються в текстах для 

досягнення  певних комунікативних завдань. 

вміти:  

 застосовувати отримані теоретичні знання з практики в процесі 

професійної діяльності, а також у процесі міжкультурної комунікації; 

 працювати з науковою літературою. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: полікультурна компетентність, історико-

країнознавча, етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 
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ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція та 

компетенція інтерпретації англомовних художніх творів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей.  

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 

мови і літератури Мироненко Т.П.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська.  

Назва: СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА  

1. Ідентифікація 
Шифр: 1.12 ННД 2.1.04 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 3 

Модулів: 3 

Змістовних модулів: 3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: ІІ семестр – 1,7 год. 

Нормативна 

Курс: ІІ 

Семестр: І 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: ознайомити студентів з найвагомішими творчими здобутками і 

тенденціями розвитку світового літературного процесу ХІХ – поч. ХХ ст.; законами 

естетики і поетики доби Романтизму, Реалізму і Модернізму, акцентуючи увагу на 

аспектах традиції й новаторства, між літературних зв’язках і зв’язках з українською 

літературною; на конкретному матеріалі з’ясовувати історичну змінюваність 

напрямів, жанрів і стилів, посилювати акцент щодо питань розвитку художньої 
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свідомості, майстерності, естетичного і морального потенціалу літератур Західної 

Європи і Північної Америки, рецепції їх мистецьких набутків вітчизняною 

культурно-літературною системою; виховання у студентів почуття власної гідності, 

потреби в читанні, інтерес до художнього слова, формування естетичних смаків, 

високої загальної та читацької культури.  

3. Опис курсу. 
Тема 1. Романтизм у літературі І пол. ХІХ ст. Вступ (передумови виникнення і 

проблема періодизації романтизму; генетичний зв΄язок із сентименталізмом і 

преромантизмом; філософські й естетичні засади, типологія романтизму; поняття «хвороби 

віку”, “космічного песимізму”, романтичного двосвіту). 

Динаміка розвитку та специфічні риси німецького романтизму (ієнська школа; 

Новаліс; Ф.Гельдерлін; гейдельберзький гурток; Г. фон Клейст; гротескно-фантастичний 

романтизм Е.Т.А. Гофмана; “нова казка”). 

Романтизм як творчий метод і літературний напрям. Єнська школа: специфіка 

творчості провідних представників. Творчість Новаліса. Художні завоювання Ф.Гельдерліна 

Творчість і трагедія Г. фон Клейста (“Міхаель Кольхаас”, “Розбитий глечик”). Роман 

Е.Т.А.Гофмана “Життєві погляди кота Мурра”. Творчість Г.Гайне: “стовпи слави”. 

“Романтична” Франція І пол. ХІХ ст. (становлення й “молодість” літератури романтизму) (Ж. 

де Сталь; Ф.Р. де Шатобріан; А. де Ламартін; А. де Віньї).  Творчість Ж. де Сталь Художній 

світ Ф.Р. де Шатобріана. Повість “Рене”. Художня спадщина А. де Ламартіна та А. де Віньї 

Тема 2. Романістика Жорж Санд Романтична драма В.Гюго «Ернані». Вічне 

мистецтво “старого Орфея” [В.Гюго]. Проза Жорж Санд («Ернані”, “Собор Паризької 

Богоматері”, “Знедолені”, “93-й рік”, а також “Консуело” і “Графіня Рудольштадт”). 

Особливості італійського романтизму (У.Фосколо, Д.Леопарді). 

Англійський романтизм. Поети “озерної школи”. Творчість Дж.Г.Байрона 

(В.Вордсворт, С.Т.Колрідж і Р.Сауті (лейкисти); байронізм; поезія та “східні поеми” 

Дж.Г.Байрона тощо). Творчість В.Блейка Художня своєрідність “східних” поем 

Дж. Г Байрона 

Роман Дж.Г.Байрона “Дон-Жуан” (специфіка інтерпретації традиційного образу, 

проблематика й художня природа). Поема Дж.Г.Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда”. 

Шляхом англійських романтиків. П.Б.Шеллі. Всесвіт “шотландського чарівника” [Вальтера 

Скотта] (“Звільнений Прометей”; історичний роман; вальтерскоттівська романтична течія: 

особливості і школа; “Айвенго”, “Роб Рой”). 

Творчість П.Б.Шеллі. Історичний роман Вальтера Скотта “Айвенго”. Романи Вальтера 

Скотта “Пертська красуня, або Валентинів день” та “Роб Рой” (особливості аналізу на макро- 

і мікрорівнях – стиль, нарація, образи, проблематика тощо). 

Своєрідність польського романтизму. Ю.Словацький (“Мазепа”). Творчість 

А.Міцкевича (поезії (зокрема, «Кримські сонети”) та поеми; “Конрад Валленрод”, “Пан 

Тадеуш”, валленродизм). Поема А.Міцкевича “Дзяди”. У галереї “вічних образів”. Конрад 

Валленрод А.Міцкевича. Поезія Ю.Словацького. Поема А.Міцкевича “Пан Тадеуш” (історія 

створення, особливості художньої природи; “енциклопедичність” національного змісту 

поеми. Українська рецепція літератури польського романтизму 

Тема 3. Американська література доби романтизму (В.Ірвінг, Дж.Ф.Купер, Е.А.По, 

Г.Лонгфелло, В.Вітмен). Е.А.По як теоретик літератури. Пенталогія Дж.Ф.Купера про 

Шкіряну Панчоху: “Останній з могікан” (структура, загальна характеристика образної 

системи роману, художні принципи автора). Жанр новели в літературі романтизму 

(Е.Т.А.Гофман, В.Ірвінг, Е.А.По. Художня спадщина Н.Готорна. Міфосвіт роману 

Г.Мелвілла “Мобі Дік”. Пісня про Гайавату” Г.Лонгфелло (джерела написання. Проблемно-

тематичний комплекс твору; поняття міфологічно-легендарного національного епосу). 

Пантеїстичний світ В.Вітмена (аналіз збірки “Листя трави”). 

Тема 4. Розвиток реалізму в світовій літературі ІІ половини ХІХ ст. 

Реалізм у літературі ІІ пол. ХІХ ст. Вступ (передумови виникнення і проблема 

періодизації; генетичний зв΄язок; філософські й естетичні засади, типологія). 
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Динаміка розвитку та специфічні риси в національних літературах. 

Характеристика основних літературно-мистецьких напрямів ХIХст. (романтизм, 

реалізм). Естетика реалізму. Реалізм і романтизм. Реалізм у живопису, графіці, музиці. 

Критичний характер реалістичного мистецтва. Новий підхід до зображення середовища і 

соціального характеру, розвиток типізації і індивідуалізації. 

Реалізм у Франції та особливості його розвитку. Письменники-романтики. 

Драматургія 30-40-х років. Сатиричний напрям пісень П.Ж. Беранже. Засоби розкриття 

сатиричного персонажу. Фредерік Стендаль. Естетичні принципи, зв’язок і полеміка з 

романтизмом. Серія книжок з мистецтва, дорожні нариси, твори філософсько-психологічного 

та публіцистичного характеру (“Історія живопису в Італії”,”Про любов”,”Расін і Шекспір”, 

“Прогулянки по Риму”).  

Стендаль і романтизм. Реалістична розробка характерів і конфлікту в “Італійських 

хроніках” (“Ваніна Ваніні”,”Вітторія Аккорамбоні”, “Абатиса із Кастро”). Соціально-

психологічний роман ”Червоне і чорне”. Доля Жюльєна. Значення соціального середовища 

для формування характеру. Тема кохання. Особливості психологізму. Особливості реалізму 

Стендаля. Стендаль і світова література. Переклади українською мовою М.Рильського, 

В.Вражливого, Є.Старинкевича. 

Творчість О. де Бальзака. Ранні романи: від предромантизму до реалізму. Роман 

«Шуани» – історичний пролог до циклу сучасних романів. Задум циклу «Людська комедія.». 

Основні принципи творчості. Художня структура «Людської комедії». Зовнішній та 

внутрішній зв’язок. Художній світ. Художній простір. «Етюди про нрави». Композиційна 

структура роману «Батько Горіо». Тема загибелі безкорисливого почуття. Реалістична 

майстерність Бальзака. Соцільне тло новели «Гобсек» і засоби його художнього втілення. 

Образ Гобсека – філософьске узагальнення доби. Драматургія Бальзака. Теми, ідеї, 

проблематика, конфлікт («Вотрен», «Мачуха», «Ділок»). Своєрідність літературного стилю 

Бальзака. 

Творчість Проспера Мериме. Романтична тема в збірці «Гузла». Меріме і Пушкін. 

Драматургія. Історичні сюжети (драма «Жакерія», роман «Хроніка часів Карла ІХ»). Мериме 

і Україна. Нарис «Українські козаки та їхні останні гетьмани», есе «Богдан Хмельницький». 

Образ сильної особистості в новелістиці П.Мериме («Таманго», «Кармен», «Матео 

Фальконе»). 

Тема 5. Реалізм в Англії. Естетика англійського критичного реалізму, його 

національні особливості. Вплив чартизму на літературу. Блискуча плеяда англійських 

романістів – Ч.Диккенс, В.Теккерей, Ш.Бронте, Е.Гаскел. 

Творчість Ч.Диккенса. «Нариси Боза». Урбанізм. Гумор, сатира, іронія, гіпербола в 

романі «Посмертні записки Піквікського клубу». Твори 1830 – 1840рр. проблеми виховання 

та освіти в романі «Олівер Твіст», «Ніколас Нікльбі», «Крамниця старожитностей». 

Соціальні і моральні проблеми в романі «Домбі і син». Моральний конфлікт у романі. 

Романи 1850 – 1860рр. («Холодний дім», «Важкі часи»). Зміна реалістичної типізації. 

В.Теккерей – великий сатирик Англії. «Книга снобів» та її ідейний та художній 

зв’язок з романом “Ярмарок марнославства”. Ідейно-художня своєрідність роману “Ярмарок 

марнославства”. Твори В.Теккерея 1850–1860 рр. («Історія Пенденіса», «Історія Генрі 

Едмонда», «Дені Дюваль»). 

Тенденції розвитку літератури середини та другої половини ХIХ ст. 

Виникнення основних напрямів і течій, культурних тенденцій на межі  

ХІХ–ХХ століть. Виникнення ранніх форм натуралізму, символізму, імпресіонізму. 

Протиставлення романтизму і реалізму. Нова генерація письменників (Флобер, Бодлер, 

Гонкури, Еліот, Уітмен та ін.) Теорія «мистецтво задля мистецтва». Т.Готьє. Роман 

«Мадемуазель де Мопен». Група «Парнас». 

Романтизм і реалізм в літературі США середини та другої половини ХІХ ст. (Г.Бічер-

Стоу, Н.Готорн, Г.Мелвіл; романтична символіка, реалістичний конфлікт). Естетика Бодлера 

та її зв’язок з “Парнасом”. Збірка “Квіти зла” і своєрідність реалізму Бодлера. 
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Г. Флобер. Філософські та естетичні погляди. Типизація та психологізм. 

Письменницька техніка. Розвиток бальзаківських традицій в романі Флобера «Виховання 

почуттів». Флобер і романтизм. Прихована полеміка з романтизмом в романі «Пані Боварі». 

Тема 6. Модернізм у світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особливості 

розвитку літератури Західної Європи і США межі ХІХ–ХХ століть. 

Модернізм, передумови виникнення, філософська природа, течії, національна 

специфіка. Панестетизм, пантеїзм. 

Натуралізм, експериментальна проза (брати Гонкури. Е.Золя, Гі де Мопассан). 

Символізм. Синкретизм мистецтв. Французька поезія (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме). 

Імпресіонізм, експресіонізм. Стильова домінанта. Новелістика Гі де Мопассана.  

Тема 7. Творчість і філософія О.Вайлда як визначного представника англійського 

естетизму. Новаторство модерністської п’єси. Б.Шоу, М.Метерлінк. 

Літературна діяльність Г.Гауптмана, Т.Манна і Г.Манна. 

Життєвий і творчий шлях О.Генрі. Роль його новел у формуванні реалістичної 

літератури США. Творчість М.Твена і її значення в історії американської і світової 

літератури. Своєрідність життєвого і творчого шляху Джека Лондона. Неоромантичні і 

реалістичні твори письменника та їхнє місце в історії зарубіжної літератури ХХ століття. 

Особливості російського модернізму. О.Блок – поет російського символізму. Творчий 

метод А.Чехова, І.Буніна. В.Маяковський і футуризм.  

Тема 8. Скандинавський модернізм, його зв’язок зі слов’янськими авторами. Зріла 

творчість Г.Ібсена. Кнут Гамсун. 

4. Завдання курсу. 
– ознайомити студентів з найвагомішими творчими здобутками всесвітнього 

літературного процесу; 

– закріпити знання літературознавчих понять; 

– розкрити характерні особливості індивідуального стилю митців; 

– вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори та 

явища всього жанро-видового спектру; 

– підвищувати рівень знань студентів із світової культури і літератури вказаного 

періоду; 

– забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним матеріалом 

з курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

– спрямовувати увагу на ознайомлення з кращими зразками перекладів творів 

світового письменства українською мовою та з творчістю майстрів художнього 

перекладу; 

– формувати вміння та навички практики наукової роботи студентів під час 

виконання ними рефератів і доповідей з питань, відведених на самостійне 

опрацювання, тощо; 

– розвивати художній смак і творчу уяву студентів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває відповідними 

компетентностями: 

І. Фахові: 

 знати складові світового літературного процесу загалом і конкретно матеріал історії 

літератур Західної Європи й Північної Америки ХІХ – поч. ХХ ст., визначальні явища і 

жанри цього періоду; 

 знати характерні особливості індивідуальних стилів письменників-романтиків; тенденції 

пошуків нових засобів художньої виразності, естетичних орієнтирів Романтизму, Реалізму і 

Модернізму; 

 визначати риси поетики творів Романтизму, Реалізму і Модернізму; теоретичні аспекти 

функціонування відповідної термінології, наводити приклади втілення в оповіданнях. 

Повістях, романах тощо рис названих мистецьких епох; 

 висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в художніх творах, 

аргументувати свою точку зору прикладами і цитатами з текстів; пояснювати 
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соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку художньої 

літератури; 

 знати термінологічний апарат навчальної дисципліни; 

 володіти навичками аналізу літературних творів у єдності змісту та форми; 

 уміти розкривати характерні особливості індивідуального стилю митця. 

 знати закономірності пошуків засобів художньої виразності, естетичних орієнтирів доби; 

 порівнювати літературно-мистецькі напрями, течії, характеризувати їх специфіку; 

 уміти встановлювати співвідношення загальних явищ літературного процесу зі специфікою 

окремих видів та жанрів; 

 знати методологічні й теоретичні основи методики навчання світової літератури; 

 критично оцінювати набутий досвід із позицій сучасних досягнень методичної науки; 

 уміти проводити міжлітературні та міжмистецькі паралелі; 

 виявляти риси взаємовпливу у світовому літературно-мистецькому процесі; 

 використовувати навички літературознавчого аналізу різних типі; 

 здійснювати аналіз та інтерпретацію художніх творів з використанням опанованого 

теоретичного матеріалу; 

 виявляти діалог вітчизняної культурно-літературної системи з аналогічними зарубіжними; 

 уміти виконувати самостійні творчі роботи, застосовувати набуті знання; 

 уміти аналізувати художнє явище як складову світового літературно-мистецького процесу; 

 удосконалювати уявлення про оригінальну художню творчість та протилежні їй вияви;  

 виявляти характерні ознаки запозичення, наслідування і моделі власного шляху 

письменників. 

ІІ. Загальнопредметні: 

– володіти етичними та правовими нормами організації навчально-виховного процесу під 

час навчання предмета літератури; 

– мати належний рівень знань з історії й теорії світової культури й літератури; 

– виявляти національні особливості й наднаціональні характеристики того чи іншого 

мистецького явища; 

– мати навички наукової організації праці і застосовувати їх у практичній діяльності; 

– уміти працювати з довідковими джерелами, базами даних різного типу, здійснювати 

загальнонауковий пошук, аналіз першоджерел; 

– мати розвинений художньо-естетичний смак; 

– усвідомлювати зв’язок літератури з життєвою дійсністю; 

– використовувати здобуті знання на практиці при проведенні прес-конференцій, «круглих 

столів», «літературних віталень», презентацій книг тощо; 

– уміти творчо застосовувати набуті знання під час проходження шкільної практики; 

– мати вміння наукової організації педагогічної праці. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Гурдуз А.І. 

7. Форми і методи навчання: Лекції та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, мультимедійної апаратури, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Усне опитування, письмове опитування, написання рефератів, тестування, читання та 

аналіз художніх творів, написання самостійних та модульних контрольних робіт. 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу «Історія 

світової літератури» є її систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами 

практичних занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. 

Активність студента на практичних заняттях визначається якістю підготовки до нього і 
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рівнем виконання практичних завдань. Показником результативності є правильність 

виконання на практичних заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність 

опрацювання тем для самостійного вивчення, а також участь у науково-дослідній роботі. 

 Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

 перевірка (усна, письмова) рівня засвоєння теоретичного матеріалу за навчальними 

темами; 

 контрольні завдання: 

 усний або письмовий експрес-контроль; 

 тестування; 

 перевірка рівня засвоєння студентами навчальних тем, призначених для самостійного 

та індивідуального опрацювання; 

 підсумкова комплексна контрольна робота. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового 

повторення попередніх модулів. Сума балів становить 300: 90 балів за МКР + 90 балів за 

інші види робіт + 120 балів за іспит. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за результатами поточного 

контролю. У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин студенти 

мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та 

порядок визначає викладач. 

9. Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді модульних 

контрольних робіт. Для оцінювання використовуються національна 

чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська 

шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, 

що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти 

набирають на іспиті. 

10. Мова викладання: українська. 

 

Назва: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД 3.1.1.05 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4,5 

Модулів:2 

Змістовних модулів:4 

Загальна кількість годин: 135 год. 

Тижневих годин: V, VI семестр – 2 

год. 

Нормативна 

Курс: ІII 

Семестр: V, VІ 

Лекції: 22 

Семінарські заняття: 24 

Лабораторні заняття: 8 

Самостійна робота: 81 

Вид контролю: залік, екзамен 

2. Мета курсу: забезпечити основи методичної підготовки студентів до 

реалізації професійних функцій учителя іноземної мови. 

3. Опис курсу. 

Тема 1. Методика формування мовної компетенції і контроль рівня її 

сформованості 

1. Основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов (МНІМ) 

2. Методика формування іншомовної граматичної компетенції 

3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції 
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4. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції 

Тема  2. Методика формування рецептивної і продуктивної мовленнєвих 

компетенцій 

1. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні і читанні 

2. Формування іншомовної компетенції в говорінні та письмі 

Тема 3. Методи навчання, контроль навчальних досягнень.  

1. Методи навчання 

2. Проблема контролю у навчанні іноземних мов 

Тема  4. Організація і планування процесу навчання іноземної мов 

1. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови 

2.  Планування класної і позакласної роботи з іноземної мови. 

3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати:   

- основні поняття і категорії методики навчання ІМ; 

- теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної і 

фонетичної компетенцій; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій; 

- основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з ІМ у 

середніх навчальних закладах різних типів; 

- основи планування навчально-виховного процесу з ІМ у початковій, основній 

і старшій школі. 

вміти: 

- визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ; 

- аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси з ІМ; 

- аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і 

видів; 

- формувати в учнів мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції; 

- використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної 

компетенції інноваційні методичні технології; 

- оцінювати рівень сформованості усіх складників іншомовної комунікативної 

компетенції; 

- планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного 

процесу в початковій, основній і старшій школі. 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

5.Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Баркасі В.В. 

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 
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освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: українська 

 

Назва: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) 

 

1. Ідентифікація 
Шифр: 1.12.ННД  2.1.10 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:26 

Модулів:2 

Змістовних модулів:16 

Загальна кількість годин:75  год. 

Тижневих годин: І семестр – 7,5 год. 

                              ІІ семестр – 8 год. 

Нормативна 
Курс: І 

Семестр: І, ІІ 

Лекції: -  

Практичні заняття: 274 

Самостійна робота: 506 

Вид контролю: залік, залік 

Мета курсу:  
-практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну 

компетенції; 

-когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими 

видами компетенцій; 

-емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як 

мовою, так і культурою англомовного світу; 

-освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що 

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного 

професійного росту; 

-професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з 

різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання 

професійно орієнтованих завдань; 

-виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

2. Опис курсу. 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Перекладачі та переклад у сучасній культурі. Займенник.  

Тема 1. Ознайомлення. Привітання. Мої спогади про літо. Складання діалогів за темою.  

Тема 2. Текст «Перекладачі та переклад у сучасній культурі». Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

Тема 3. Переклад у сучасні й культурі. Аудіювання. 

Тема 4. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 5. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 1. 

Тема 6. Диктант-переклад. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма 

Тема 7. Тренувальні вправи на вживання різних класів займенників. 

Тема 8. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 9. Розвиток діалогічного мовлення. 
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Тема 10. Аудіювання. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема11. МКР№1. 

Змістовний модуль 2. Я – першокурсник. Артикль.  
Тема 1. Текст «Я – першокурсник.» Розвиток монологічного мовлення. Ознайомлення з 

новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант – переклад. Закріплення та тренування лексики матеріалу з 

теми. 

Тема 3. Я першокурсник. Розвиток монологічного мовлення з теми. 

Тема 4. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 2. 

Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення з теми. Тренувальні вправи на вживання артиклів. 

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 3. 

Тема 8. Тренувальні вправи на закріплення навичок вживання артиклів. 

Тема 9. Мій університет. Розвиток монологічного мовлення з теми. 

Тема 10. Аудіювання. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 11. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 12. МКР№2. 

Змістовий модуль 3. Київський університет імені Т.Г. Шевченка. Типи речень. Підмет 

та присудок. 

Тема 1. Текст «Київський університет». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Розвиток монологічного мовлення. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

Тема 3. Вища освіта в Україні. Тренувальні вправи.  

Тема 4. Видатні вчені України. Диктант-переклад. Закріплення та тренування лексичного 

матеріалу з теми. 

Тема 5. Текст «Михайло Максимович». Робота з текстом. Тренування навичок перекладу.  

Тема 6. Аудіювання. Типи речень. Підмет та присудок. Тренувальні вправи. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 4-5. 

Тема 8. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку та підготовка до контрольної 

роботи. 

Тема 9. МКР №3. 

Змістовний модуль 4. Англійська мова як глобальна мова. Вживання теперішніх часів. 

Тема 1. Текст «Англійська мова як глобальна мова». Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Диктант-переклад.  

Тема 4. Іноземні мови для спілкування. Закріплення лексики уроку.  

Тема 5. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма.  

Тема 7. Вживання теперішніх часів. Тренувальні вправи на вживання теперішніх часів.  

Тема 8. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 6-7. 

Тема 9. Комп’ютерний переклад. Аудіювання. Тренувальні вправи на лексику та граматику 

урока. 

Тема 10. Тренувальні вправи на закріплення матеріалу уроку. 

Тема11. МКР № 4. 

Змістовний модуль 5. Тарас Шевченко. Вживання минулих часів. 

Тема 1. Текст «Тарас Шевченко». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 3. Тарас Шевченко. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренувальні вправи. 

Аудіювання. 

Тема 4. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 5. Тренувальні вправи на вживання минулих часів. 

Тема 6. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма та діалогічного мовлення. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 8. 



 

35 

Тема 8. Аудіювання. Тренувальні вправи на лексику та граматику урока. 

Тема 9. МКР №5. 

Змістовний модуль 6. Погода та клімат. Вживання майбутніх часів. 
Тема 1. Текст «Британська погода та клімат». Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

нових лексичних одиниць. Тренувальні вправи. 

Тема3. Погода та клімат в Україні. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма та 

діалогічного мовлення. 

Тема 4. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 9-10. 

Тема 5. Вживання майбутніх часів. Тренувальні вправи на вживання майбутніх часів.  

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 7. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 8. Аудіювання. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 9. МКР №6. 

 

Змістовний модуль 7. Туризм в Україні. Модальні дієслова. 
Тема 1. Текст «Туризм в Україні». Ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми. 

Тема 2. Переказ тексту.  Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Туризм в Україні. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. Розвиток 

монологічного мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Тренувальні вправи на вживання нової лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 11-12. 

Тема 6. Визначні місця України. Письмо. Тренувальні вправи на вживання модальних 

дієслів. 

Тема 7. Туризм в Україні. Тренувальні вправи на закріплення лексичних одиниць. 

Тема 8. Моя найяскравіша подорож. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 9. МКР №7 

Модуль 2 

Змістовний модуль 8. Візит до Києва. Просте речення. Другорядні члени речення. 

Тема 1. Текст «Візит до Києва». Введення нових лексичних одиниць з теми. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Закріплення та тренування лексичного матеріалу 

з теми. 

Тема 3. Визначні місця Києва. Закріплення нових лексичних одиниць на письмі та в 

монологічному мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Визначні місця Києва. Розвиток діалогічного мовлення з теми. 

Тема 5. Домашнє читання. Знайомство з Америкою 20х років XX століття. Відомі вчені, 

письменники, громадські діячі у цей період. 

Тема 6. Письмо. Просте речення. Другорядні члени речення. 

Тема 7. МКР № 8. 

Змістовний модуль 9. Українські свята та фестивалі. Іменник. Розряди іменників. 

Число іменників.  
Тема 1. Текст «Українські свята та торжества». Робота над текстом. Введення нових 

лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Робота над діалогами «Розуміння різних календарів», «Співання різдвяних 

щедрівок», «Пасхальні яйця». Закріплення нових лексичних одиниць на письмі та в 

монологічному мовленні. Свята у Великобританії. Закріплення нових лексичних одиниць у 

різноманітних тренувальних вправах на письмі та в монологічному мовленні. 

Тема 4. Домашнє читання. Творча спадщина Джин Уебстер. Історія створення роману 

«Довгоногий дядечко». 
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Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення з теми. Тренувальні вправи на вживання нової 

лексики уроку. 

Тема 6. Письмо. Іменник. Розряди іменників. Число іменників. Тренувальні вправи. 

Тема 7. МКР №9 

Змістовний модуль 10. Вихід у місто. Ступіні порівняння прикметників. 

Тема 1. Робота з текстом «Вихід у місто». 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами «Похід до театру», «На футбольному матчі», «Замок Уорік на 

свята». Виконання лексичних вправ. 

Тема 4. Текст Warwick Castle“. Робота з текстом. Аудіювання. 

Тема 5. Ступіні порівняння прикметників. Тренувальні вправи. 

Тема 6. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 1. 

Тема 7. МКР № 10 

Змістовний модуль 11. Розваги вдома. Прислівник. 

Тема 1. Робота над текстом «Розваги вдома». 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами 1 – 2. Розвиток навичок читання та перекладу. Розвиток 

діалогічного мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Розвиток навичок монологічного мовлення. Тренувальні вправи на 

закріплення лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 2. 

Тема 6. Ступіні порівняння прислівників. Тренувальні вправи. 

Тема 7. МКР № 11 

Змістовний модуль 12. Різдво у Великобританії. Числівник. 

Тема 1. Дискусія. Святкування Різдва в Україні та Великобританії. Робота з текстом «Різдво 

у Великобританії». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами «Різдвяні покупки», «Прикрашаючи ялинку». 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 3 

Тема 5. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Тренувальні вправи. 

Тема 6. Тренувальні вправи на розвиток навичок письма і перекладу. 

Тема 7. МКР № 12 

Змістовний модуль 13. Подорож Британією. Пасивний стан. 

Тема 1. Текст «Подорож по Великобританії». Робота з текстом. Ознайомлення з новою 

лексикою уроку. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Опрацювання тексту «Візит до Нотінгему». Закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 4. 

Тема 5. Опрацювання діалогів « Подорож до Лондону» 1, 2, 3. Розвиток навичок читання і 

перекладу. 

Тема 6. Письмо. Пасивний стан дієслова. Тренувальні вправи на вживання пасивного стану 

дієслова. 

Тема 7. МКР № 13 

Змістовний модуль 14. Британська домівка. Британська родина. Інфінітив. Герундій. 

Тема 1. Текст «Британська домівка». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Опрацювання діалогів «В очікуванні вантажників», «Мийка авто», «Обладнання 

кухні».  

Тема 4. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Тренувальні вправи на закріплення 

лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 5. 

Тема 6. Рольва гра «Купівля житла». 

Тема 7. Аудіювання. Розвиток навичок монологічного мовлення. 
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Тема 8. Письмо. Інфінітив. 

Тема 9. МКР № 14. 

Змістовний модуль 15. Британська родина. Герундій. 

Тема 1. Текст «Британська родина». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 3. Робота з текстом «Типічний сім’янин у Південній Британії». 

Тема 4. Опрацювання діалогів «Різдвяний обід», «У відпустці», «Весільний прийом». 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 6. 

Тема 6. Письмо. Герундій. 

Тема 7. Вживання інфінітиву та герундію на письмі. Тренувальні вправи. 

Тема 8. МКР № 15. 

Змістовний модуль 16. Зроби це сам. Складні та складені речення. Узгодження часів. 

Непряма мова. 

Тема 1. Робота з текстом «Зроби це сам». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 3. Робота з діалогами «У магазині зроби це сам», «У садовому центрі», «В палаті 

швидкої допомоги». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 7-8 

Тема 5. Аудіювання. Тренувальні вправи. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 6. Складні та складені речення. Тренувальні вправи. 

Тема 7. Узгодження часів. Тренувальні вправи. Непряма мова. Тренувальні вправи. 

Тема 8. МКР № 16 

 

3. Завдання курсу: 
забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних для 

свідомого професійного володіння англійською мовою; надати студентам можливість 

оволодіти основними видами комунікативної діяльності (діалогічним та монологічним 

мовленням, читанням та розумінням англомовних текстів, письмом) та сформувати 

початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з англійської мови на українську 

та з української на англійську. 

Досягнення цілей на першому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а 

саме: 

а) засвоєнню близько 3000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах тем, що 

вивчаються; 

б) інтеграції 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); 

в) розумінню на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови стандартної та 

чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

г) упевненому спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем;  

ґ) умінню долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

д) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування 

усіх його видів; 

е) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та 

приватних листів, а також написання творів; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати: теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної та 

фонетичної компетенцій; 
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- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

- вміти: каліграфічно правильно писати; 

- методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

- складати різної складності запитання; 

- сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

- виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання висловлювань на 

основі певного комунікативного наміру; 

- орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з вивчаємою темою з 

практики мови; 

- виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені інтерференцією рідної 

мови. 

 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

5. Викладачі: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Шевченко І.В. 

6. Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) 

 

9. Ідентифікація 
Шифр: 1.12 ННД  2.1.10 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:25 

Модулів:2 

Змістовних модулів:16 

Загальна кількість годин:750  год. 

Тижневих годин: І семестр – 7,5 год. 

                              ІІ семестр – 8 год. 

Нормативна 
Курс: І 

Семестр: І, ІІ 

Лекції: -  

Практичні заняття: 258 

Самостійна робота: 492 

Вид контролю: залік, залік 

Мета курсу:  
-практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну 

компетенції; 
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-когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими 

видами компетенцій; 

-емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як 

мовою, так і культурою англомовного світу; 

-освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що 

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного 

професійного росту; 

-професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з 

різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання 

професійно орієнтованих завдань; 

-виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

10. Опис курсу. 

 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Перекладачі та переклад у сучасній культурі. Займенник.  
Тема 1. Ознайомлення. Привітання. Мої спогади про літо. Складання діалогів за темою.  

Тема 2. Текст «Перекладачі та переклад у сучасній культурі». Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

Тема 3. Переклад у сучасні й культурі. Аудіювання. 

Тема 4. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 5. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 1. 

Тема 6. Диктант-переклад. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма 

Тема 7. Тренувальні вправи на вживання різних класів займенників. Розвиток діалогічного 

мовлення. 

Тема 8. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 9. МКР№1. 

Змістовний модуль 2. Я – першокурсник. Артикль.  
Тема 1. Текст «Я – першокурсник.» Розвиток монологічного мовлення. Ознайомлення з 

новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант – переклад. Закріплення та тренування лексики матеріалу з 

теми. 

Тема 3. Я першокурсник. Розвиток монологічного мовлення з теми. 

Тема 4. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 2. 

Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення з теми. Тренувальні вправи на вживання артиклів. 

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 3. 

Тема 8. Тренувальні вправи на закріплення навичок вживання артиклів. 

Тема 9. МКР№2. 

Змістовий модуль 3. Київський університет імені Т.Г. Шевченка. Типи речень. Підмет 

та присудок. 

Тема 1. Текст «Київський університет». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Розвиток монологічного мовлення. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних 

одиниць. 

Тема 3. Вища освіта в Україні. Тренувальні вправи.  

Тема 4. Видатні вчені України. Диктант-переклад. Закріплення та тренування лексичного 

матеріалу з теми. 

Тема 5. Текст «Михайло Максимович». Робота з текстом. Тренування навичок перекладу.  

Тема 6. Аудіювання. Типи речень. Підмет та присудок. Тренувальні вправи. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 4-5. 

Тема 8. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку та підготовка до контрольної 

роботи. 

Тема 9. МКР №3. 
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Змістовний модуль 4. Англійська мова як глобальна мова. Вживання теперішніх часів. 
Тема 1. Текст «Англійська мова як глобальна мова». Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Диктант-переклад.  

Тема 4. Іноземні мови для спілкування. Закріплення лексики уроку.  

Тема 5. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма.  

Тема 7. Вживання теперішніх часів. Тренувальні вправи на вживання теперішніх часів. 

Тема 8. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 6-7. 

Тема 9. Комп’ютерний переклад. Аудіювання. Тренувальні вправи на лексику та граматику 

урока. 

Тема10. МКР № 4. 

Змістовний модуль 5. Тарас Шевченко. Вживання минулих часів. 

Тема 1. Текст «Тарас Шевченко». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 3. Тарас Шевченко. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренувальні вправи. 

Аудіювання. 

Тема 4. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 5. Тренувальні вправи на вживання минулих часів. 

Тема 6. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма та діалогічного мовлення. 

Тема 7. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 8. 

Тема 8. Аудіювання. Тренувальні вправи на лексику та граматику урока. 

Тема 9. МКР №5. 

Змістовний модуль 6. Погода та клімат. Вживання майбутніх часів. 
Тема 1. Текст «Британська погода та клімат». Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

нових лексичних одиниць. Тренувальні вправи. 

Тема3. Погода та клімат в Україні. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма та 

діалогічного мовлення. 

Тема 4. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 9-10. 

Тема 5. Вживання майбутніх часів. Тренувальні вправи на вживання майбутніх часів.  

Тема 6. Письмо. Закріплення нових лексичних одиниць під час письма. 

Тема 7. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 8. МКР №6. 

Змістовний модуль 7. Туризм в Україні. Модальні дієслова. 
Тема 1. Текст «Туризм в Україні». Ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми. 

Тема 2. Переказ тексту.  Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Туризм в Україні. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. Розвиток 

монологічного мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Тренувальні вправи на вживання нової лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джейн Остін. «Гордість і упередження». Глава 11-12. 

Тема 6. Визначні місця України. Письмо. Тренувальні вправи на вживання модальних 

дієслів. 

Тема 7. Туризм в Україні. Тренувальні вправи на закріплення лексичних одиниць.  

Тема 8. МКР №7 

Модуль 2 

Змістовний модуль 8. Візит до Києва. Просте речення. Другорядні члени речення. 

Тема 1. Текст «Візит до Києва». Введення нових лексичних одиниць з теми. 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Закріплення та тренування лексичного матеріалу 

з теми. 
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Тема 3. Визначні місця Києва. Закріплення нових лексичних одиниць на письмі та в 

монологічному мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Визначні місця Києва. Розвиток діалогічного мовлення з теми. 

Тема 5. Домашнє читання. Знайомство з Америкою 20х років XX століття. Відомі вчені,  

письменники, громадські діячі у цей період. 

Тема 6. Письмо. Просте речення. Другорядні члени речення. 

Тема 7. МКР № 8. 

Змістовний модуль 9. Українські свята та фестивалі. Іменник. Розряди іменників. 

Число іменників.  
Тема 1. Текст «Українські свята та торжества». Робота над текстом. Введення нових 

лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. Диктант-переклад. Закріплення 

та тренування лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Робота над діалогами «Розуміння різних календарів», «Співання різдвяних 

щедрівок», «Пасхальні яйця». Закріплення нових лексичних одиниць на письмі та в 

монологічному мовленні. Свята у Великобританії. Закріплення нових лексичних одиниць у 

різноманітних тренувальних вправах на письмі та в монологічному мовленні.  

Тема 4. Домашнє читання. Творча спадщина Джин Уебстер. Історія створення роману 

«Довгоногий дядечко». 

Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення з теми. Тренувальні вправи на вживання нової 

лексики уроку. 

Тема 6. Письмо. Іменник. Розряди іменників. Число іменників. Тренувальні вправи. 

Тема 7. МКР №9 

Змістовний модуль 10. Вихід у місто. Ступіні порівняння прикметників. 

Тема 1. Робота з текстом «Вихід у місто». 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами «Похід до театру», «На футбольному матчі», «Замок Уорік на 

свята». Виконання лексичних вправ. 

Тема 4. Текст Warwick Castle“. Робота з текстом. Аудіювання. 

Тема 5. Ступіні порівняння прикметників. Тренувальні вправи. 

Тема 6. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 1. 

Тема 7. МКР № 10 

Змістовний модуль 11. Розваги вдома. Прислівник. 

Тема 1. Робота над текстом «Розваги вдома». 

Тема 2. Переказ тексту. Диктант-переклад. Тренувальні вправи на закріплення лексики 

уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами 1 – 2. Розвиток навичок читання та перекладу. Розвиток 

діалогічного мовлення. 

Тема 4. Аудіювання. Розвиток навичок монологічного мовлення. Тренувальні вправи на 

закріплення лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 2. 

Тема 6. Ступіні порівняння прислівників. Тренувальні вправи. 

Тема 7. МКР № 11 

Змістовний модуль 12. Різдво у Великобританії. Числівник. 

Тема 1. Дискусія. Святкування Різдва в Україні та Великобританії. Робота з текстом «Різдво 

у Великобританії». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 3. Робота з діалогами «Різдвяні покупки», «Прикрашаючи ялинку». 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 3 

Тема 5. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Тренувальні вправи. 

Тема 6. Тренувальні вправи на розвиток навичок письма і перекладу. 

Тема 7. МКР № 12 

Змістовний модуль 13. Подорож Британією. Пасивний стан. 
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Тема 1. Текст «Подорож по Великобританії». Робота з текстом. Ознайомлення з новою 

лексикою уроку. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Опрацювання тексту «Візит до Нотінгему». Закріплення нових лексичних одиниць. 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 4. 

Тема 5. Опрацювання діалогів « Подорож до Лондону» 1, 2, 3. Розвиток навичок читання і 

перекладу. 

Тема 6. Письмо. Пасивний стан дієслова. Тренувальні вправи на вживання пасивного стану 

дієслова. 

Тема 7. МКР № 13 

Змістовний модуль 14. Британська домівка. Британська родина. Інфінітив. Герундій. 

Тема 1. Текст «Британська домівка». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення нової лексики уроку. 

Тема 3. Опрацювання діалогів «В очікуванні вантажників», «Мийка авто», «Обладнання 

кухні».  

Тема 4. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Тренувальні вправи на закріплення 

лексики уроку. 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 5. 

Тема 6. Рольва гра «Купівля житла». 

Тема 7. Аудіювання. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 8. Письмо. Інфінітив. 

Тема 9. МКР № 14. 

Змістовний модуль 15. Британська родина. Герундій. 

Тема 1. Текст «Британська родина». Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 3. Робота з текстом «Типічний сім’янин у Південній Британії». 

Тема 4. Опрацювання діалогів «Різдвяний обід», «У відпустці», «Весільний прийом». 

Тема 5. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 6. 

Тема 6. Письмо. Герундій. 

Тема 7. Вживання інфінітиву та герундію на письмі. Тренувальні вправи. 

Тема 8. МКР № 15. 

Змістовний модуль 16. Зроби це сам. Складні та складені речення. Узгодження часів. 

Непряма мова. 

Тема 1. Робота з текстом «Зроби це сам». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 2. Переказ тексту. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 3. Робота з діалогами «У магазині зроби це сам», «У садовому центрі», «В палаті 

швидкої допомоги». Введення нових лексичних одиниць. 

Тема 4. Домашнє читання. Джин Уебстер «Довгоногий дядечко» Глава 7-8 

Тема 5. Аудіювання. Тренувальні вправи. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 6. Складні та складені речення. Тренувальні вправи. 

Тема 7. Узгодження часів. Тренувальні вправи. Непряма мова. Тренувальні вправи. 

Тема 8. МКР № 16 

 

11. Завдання курсу: 
забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних для 

свідомого професійного володіння англійською мовою; надати студентам можливість 

оволодіти основними видами комунікативної діяльності (діалогічним та монологічним 

мовленням, читанням та розумінням англомовних текстів, письмом) та сформувати 

початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з англійської мови на українську 

та з української на англійську. 

Досягнення цілей на першому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а 

саме: 

ж) засвоєнню близько 3000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах тем, що 

вивчаються; 
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з) інтеграції 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); 

и) розумінню на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови стандартної та 

чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

к) упевненому спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем;  

ґ) умінню долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

л) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування 

усіх його видів; 

м) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та 

приватних листів, а також написання творів; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати: теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної та 

фонетичної компетенцій; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

- вміти: каліграфічно правильно писати; 

- методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

- складати різної складності запитання; 

- сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

- виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання висловлювань на 

основі певного комунікативного наміру; 

- орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з вивчаємою темою з 

практики мови; 

- виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені інтерференцією рідної 

мови. 

 

12. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

13. Викладачі: кандидат філологічних наук, викладач кафедри Свєточева 

С.М., викладач Кордюк О.М. 

14. Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

15. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 



 

44 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

16. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) 

 

17. Ідентифікація 

Шифр: 1.12 ННД 2.1.10 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:20 

Модулів:2 

Змістовних модулів:13 

Загальна кількість годин:600  год. 

Тижневих годин: III семестр – 5 год. 

                              IV семестр – 6 год. 

Нормативна 

Курс: ІI 

Семестр: ІІІ, IV 

Лекції: -  

Практичні заняття: 252 

Самостійна робота: 348 

Вид контролю: залік, екзамен 

2. Мета курсу:  

1. практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції; 

2. когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку 

з іншими видами компетенцій; 

3. емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

4. освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти 

і стане передумовою їх наступного професійного росту; 

5. професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 

та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

6. виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

3. Опис курсу. 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Вибір професії. Перфектний, тривалий та перфектно-

тривалий часи. 

Тема 1. Текст «Вибір та будування кар’єри». Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

Тема 2. Закріплення нових ЛО. 

Тема 3. Текст «Кар’єри у 21 столітті». Розвиток монологічного мовлення. 

Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Тема 4. Переказ тексту. Закріплення та тренування лексичного матеріалу з 

теми. 

Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення з теми. Тренувальні вправи на 

вживання перфектно-тривалих часів. 
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Тема 6. Аудіювання. Письмо. Закріплення лексичних одиниць з теми уроку під 

час письма. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу. Підготовка до написання МКР №1. 

Тема 8. МКР№1. 

Змістовний модуль 2. Пошуки роботи. Написання резюме. Порядок слів у 

простому реченні. 

Тема 1. Опрацювання діалогів «У пошуках роботи», «Написання резюме», 

«Співбесіда». 

Тема 2. Написання резюме та характеристики. 

Тема 3. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 4. Повторення лексичного матеріалу. Тренувальні вправи. 

Тема 5. Словниковий диктант. 

Тема 6. Важливість кар’єри для чоловіків та жінок. 

Тема 7. Підготовка до написання МКР №2. 

Тема 8. МКР№2. 

Змістовний модуль 3. Медицина у Великобританії. 

Тема 1. Текст «Охорона здоров’я у Великій Британії». Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренування 

лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Аудіювання. Тренувальні вправи на вживання перфектних, тривалих 

часів. Розвиток діалогічного мовлення. 

Тема 4. Розвиток монологічного мовлення. Питання охорони здоров’я є 

найголовнішими пріоритетами Української держави. 

Тема 5. Принципи за якими працює служба охорони здоров’я у Великій 

Британії. Аудіювання. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 6. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 3. 

Тема 7. МКР № 3. 

Змістовний модуль 4. Шкідливі звички. Умовні способи дієслова. 

Тема 1. Текст «Паління та здоров’я». Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Тренування 

лексичного матеріалу з теми. 

Тема 3. Вакантні посади … але тільки для некурців. Розвиток діалогічного 

мовлення.  

Тема 4. Аудіювання. Тренувальні вправи на вживання умовних способів 

дієслова. 

Тема 5. Письмо. Закріплення лексичних одиниць з теми уроку під час письма.  

Тема 6. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 4. 

Тема 7. МКР № 4. 

Змістовний модуль 5. У лікарні, в аптеці. Візит до лікаря. Умовні способи 

дієслова. 

Тема 1. Опрацювання діалогу « Хвороба в офісі». 

Тема 2. Опрацювання діалогу «У британській аптеці». Закріплення та 

тренування лексичного матеріалу з теми. Опрацювання діалогів «У 

приймальній лікаря». 
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Тема 3. Рольова гра. Візит до лікаря. 

Тема 4. Домашнє читання. Вільям Сомерсет Моем «Розмальована вуаль». 

Тема 5. Розвиток навичок перекладання.. 

Тема 6. Вправи на засвоєння лексико-граматичних одиниць. 

Тема 7. Повторення лексики. Підготовка до МКР № 5. 

Тема 8. МКР № 5. 

Змістовний модуль 6. Америка і Американці. Умовні способи дієслова. 

Тема 1. США – країна демократії, захисту прав людини та рівних можливостей 

для кожного громадянина. 

Тема 2. Переказ тексту “Спосіб спілкування американців”. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. 

Тема 3. Тренувальні вправи на закріплення лексики уроку. 

Тема 4. Словниковий диктант. 

Тема 5. Аудіювання. Розвиток навичок діалогічного мовлення. 

Тема 6. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 6. 

Тема 8. МКР № 6. 

Модуль 2 

Змістовний модуль 7. Америка. Расизм в Америці. Умовні способи 

дієслова. 

Тема 1. Америка та американський спосіб життя. 

Тема 2. Подорож по США. Расизм в Америці. 

Тема 3. Опрацювання діалогу «Великий каньйон». 

 Тема 4. Опрацювання діалогу «Американська мрія». 

Тема 5. Опрацювання діалогу  «Сніданок в Америці». 

Тема 6. Вправи на закріплення ЛО. 

Тема 7. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 8. Американський спосіб життя. 

Тема 9. Спосіб спілкування представників різних національностей. 

Тема 10. Обговорення. Розвиток діалогічного мовлення. 

Тема 11. Подорож по США. Рольова гра. 

Тема 12. Закріплення лексичних одиниць з теми на письмі та в монологічному 

мовленні. 

Тема 13. Підготовка до МКР № 7. 

Тема 14. МКР № 7. 

Змістовний модуль 8. Британія та британці. Британський характер. 

Тема 1. Британія та британці. 

Тема 2. Обговорення. Розвиток діалогічного мовлення. 

Тема 3. Британський характер. Робота з текстом. 

Тема 4. Вправи на засвоєння лексико-граматичних одиниць. 

Тема 5. Словниковий диктант. 

Тема 6. Аудіювання. 

Тема 7. Британський характер. Рольова гра. 

Тема 8. Твір «Подібності та відмінності способу життя англомовних носіїв: 

американців та британців». 

Тема 9. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. 
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Тема 10. Узагальнення матеріалу. Підготовка до МКР № 8. 

Тема 11. МКР № 8. 

Змістовний модуль 9. Подорожуючи Британією. Лондон. 

Тема 1. Лондон. 

Тема 2. Обговорення. Розвиток діалогічного мовлення. 

Тема 3. Знайомство з текстом “Лондон”. 

Тема 4. Як дістатись до … у Лондоні? 

Тема 6. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення 

Тема 7. Високогір’я Шотландії. Діалоги № 1,2,3. Чарівна Великобританія. 

Тема 8. Вправи на засвоєння лексико-граматичних одиниць. 

Тема 9. Домашнє читання. Вільям Сомерсет Моем «Розмальована вуаль». 

Тема 10. Американський та Британський способи життя.  Підготовка до 

написання МКР №9. 

Тема 11.МКР № 9. 

Змістовний модуль 10. Україна. Природні ресурси України. 

Тема 1. Україна – житниця  Європи. 

Тема 2. Обговорення. Фрази прохання та надання поради. 

Тема 3. Україна – житниця Європи.  Текст № 1. 

Тема 4. Переказ тексту. Розвиток монологічного мовлення. 

Тема 5. Виконання вправ на засвоєння лексичних одиниць. 

Тема 6. Географічне положення України. 

Тема 7. Економіка України. Робота з текстом. 

Тема 8. Розвиток навичок аудіювання. 

Тема 9. З історії України. 

Тема 10. Узагальнення матеріалу. 

Тема 11.МКР № 10. 

Змістовний модуль 11. Екскурс в історію України. Моє рідне місто. 

Модальні дієслова. 

Тема 1. З історії Україні. Текст № 2. 

Тема 2. Переказ тексту. 

Тема 3. Розвиток навичок аудіювання. 

Тема 4. Виконання вправ на засвоєння ЛО. 

Тема 5. Козацька республіка. Київ – столиця України. Аудіювання. 

Тема 6. Моє рідне місто. Діалоги № 1,2. 

Тема 7. Розвиток діалогічного мовлення. 

Тема 8. Написання есе. 

Тема 9.Розвиток навичок перекладу. 

Тема 10. Узагальнення матеріалу. 

Тема 11. МКР № 11. 

Змістовний модуль 12. Мистецтво. Театр і кіно. Театр. Моя улюблена 

вистава. Неособові форми дієслова. 

Тема 1. Що таке мистецтво? Моє відношення до театру і кіно. 

Тема 2. Знайомство з текстом 1 «Вистави». Робота з текстом.  

Тема 3. Театри і вистави. Тренувальні вправи. Диктант-переклад. 

Тема 4. Театр. Шекспір – актор і драматург. Кобзарі. 

Тема 5. Розвиток діалогічного мовлення. 
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Тема 6. Твір на тему «Роль театру (кіно) у моєму житті».  

Тема 7. Знайомство з текстом 2 «Три Візити до Києва Сари Бернард». Робота з 

текстом. 

Тема 8. Аудіювання. 

Тема 9. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 10. Повторення лексики. Підготовка до МКР № 12. 

Тема 11.МКР № 12. 

Змістовний модуль 13. Візуальні види мистецтва. 

Тема 1. Балет як різновид мистецтва. Видатні діячі. 

Тема 2. Знайомство з текстом «Лебедине озеро» Петра Чайковського. 

Тема 3. Круглий стіл за темою «Молодь та сучасне мистецтво». 

Тема 4. Театр. Тренувальні вправи.  

Тема 5 Неособові форми дієслова. Тренувальні вправи. 

Тема 6. Театр. Тренувальні вправи. 

Тема 7. Розвиток навичок діалогічного мовлення. 

Тема  8. Вправи на закріплення ЛО. 

Тема 9. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 10. Повторення лексики. Підготовка до МКР № 12. 

Тема 11.МКР № 12. 

 

4. Завдання курсу: 

забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати 

студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням 

англомовних текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички 

обробки тексту при перекладі з англійської мови на українську та з української 

на англійську. 

Досягнення цілей на другому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки 

завдань, а саме: 

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

тем, що вивчаються; 

о) інтеграції 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); 

п) розумінню на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови 

стандартної та чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

р) упевненому спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих 

тем;  

ґ) умінню долати чинники, що перешкоджають розумінню під час 

спілкування; 

с) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок 

формування усіх його видів; 
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т) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання 

офіційних та приватних листів, а також написання творів; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
- знати: теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної та 

фонетичної компетенцій; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

- вміти: каліграфічно правильно писати; 

- методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

- складати різної складності запитання; 

- сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

- виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання 

висловлювань на основі певного комунікативного наміру; 

- орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з 

вивчаємою темою з практики мови; 

- виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені 

інтерференцією рідної мови. 

 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Викладачі: викладач кафедри Округ А.Є., викладач кафедри Зозуля 

Ю.Ю. 

7. Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

18. Ідентифікація 
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Шифр: ННД 3.1.1.01 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:15,5 

Модулів:2 

Змістовних модулів:10 

Загальна кількість годин: 465 год. 

Тижневих годин: V семестр – 6 год. 

                              VI семестр – 4 год. 

Нормативна 

Курс: ІII 

Семестр: V, VI 

Лекції: -  

Практичні заняття: 158 

Самостійна робота: 307 

Вид контролю: залік, екзамен 

10. Мета курсу:  

практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну  компетенції; 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з 

іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як   мовою, так і культурою англомовного світу; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, 

що  допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане 

передумовою їх наступного професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

 

11. Опис курсу. 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Світ навколо нас. Міське та сільське життя. 

          Тема 1. Світ навколо нас. Вступний урок. Розвиток навичок монологічного 

мовлення. Відповіді на запитання. Спогади дитинства. Діалог 1. Ознайомлення 

з новими лексичними одиницями 

         (функціональні фрази). Розвиток навичок читання та перекладу. 

          Тема 2. Спогади дитинства. Діалоги 2-3. Активізація функціональних фраз, які 

виражають різні точки зору, розчарування та жаль у діалогічному мовленні. 

 Тема 3. Життя в місті та селі. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 

Розвиток навичок перекладу та аудіювання. 

  Тема 4. Робота з Текстом 1 “Urban and Rural Life”. Читання та переклад. 

Обговорення.  

          Тема 5. Робота з Текстом 1 “Urban and Rural Life”. Складання плану. 

Виконання практичних завдань після тексту. 

           Тема 6. Переказ тексту “Urban and Rural Life”. Активізація лексичних 

одиниць у монологічному мовленні. Контроль сформованості лексичних 

навичок. Диктант-переклад. 

 Тема 7. Узагальнення вивченого матеріалу уроку. Підготовка до написання  

МКР № 1. 
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 Тема 8. Практичне заняття № 8. МКР № 1. 
 

Змістовний модуль 2.  Природа та англійська сільська місцевість.   

Тема 1. Природа та англійська сільська місцевість.. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями уроку.  Робота з текстом 2 “Nature and the English 

Countryside”. Розвиток навичок читання та перекладу. 
 Тема 2. Робота з текстом 2 “Nature and the English Countryside». Складання плану. 

Виконання практичних завдань після тексту. 

Тема 3. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок  

монологічного мовлення. Закріплення лексичного матеріалу. Виконання лексичних вправ. 

Тема 4. Життя англійців у сільській місцевості. Вправи на перифраз, підбір ключових слів, 

відповіді на запитання. 

Тема 5. Рідкісні та зникаючі представники флори та фауни. Розвиток навичок 

читання та  перекладу. Подорожуючи сільською місцевістю. Робота над 

діалогом: “Driving through the      countryside”. Розвиток навичок читання та 

перекладу. 
Тема 6. Робота над діалогом “Communicating to the city of London”. Розвиток навичок 

читання та перекладу. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 2 

Тема 8. Практичне заняття № 8 МКР №2. 

Змістовний модуль 3. Книги і письменники. Література та літературна манера письма. 

  Тема 1.  Книги і письменники. Вступний урок. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. Відповіді на запитання. „В залі засідань компанії”. 

Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні 

фрази). Розвиток навичок читання та перекладу. 

 Тема 2. „В залі засідань компанії”. Активізація функціональних фраз для 

вираження, підтвердження, обґрунтування різних точок зору, та для 

висловлення зауважень у діалогічному мовленні. 

  Тема 3. Література та літературна манера письма. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. Розвиток навичок читання та перекладу.  

ТЕМА 4. Робота з текстом 1 “Literature and Writing”. Розвиток навичок читання 

та перекладу.  

Тема 5. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток 

навичок монологічного мовлення. 

        Тема 6 . Контроль сформованості лексичних навичок. Диктант-переклад.  

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 3. 
Тема 8. Практичне заняття № 8. МКР № 3.  

Змістовний модуль 4. Британська та американська детективна література. Електронні 

книги. 

Тема 1. Британська та американська детективна література. Ознайомлення з 

новими лексичними одиницями. Виконання лексичних вправ. Робота з 

текстом 2 “British and American Crime Fiction”. Розвиток навичок читання 

та перекладу.  

Тема 2. Робота з текстом 2 “British and American Crime Fiction”. Обговорення. 

Сладання плану. 

Тема 3. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток 

навичок монологічного мовлення. Дискусія „Які вони – працівники пера?”. 
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Розвиток навичок монологічного мовлення на базі тексту. Активізація 

тематичної лексики у монологічному мовленні. 

Тема 4. Робота над діалогом: “Conversation in a bar”. Аудіювання. Вправи на 

перифраз, підбір ключових слів, відповіді на запитання. 

Тема 5. Робота над діалогом: “E-books”. Аудіювання. Вправи на перифраз, 

підбір ключових слів, відповіді на запитання.    

 Тема 6. Виконання тренувальних вправ на розвиток перекладу, та вживання 

лексичних одиниць уроку. Диктант – переклад. 

 Тема 7. Узагальнення вивченого матеріалу уроку. Підготовка до написання 

МКР № 4 

Тема 8. Практичне заняття № 8. МКР № 4. 
Змістовний модуль № 5. Англійська національна кухня. 

 Тема 1. Англійські національні свята та кухня. Вступний урок. Розвиток 

навичок монологічного мовлення. Відповіді на запитання. На Великдень. 

Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні 

фрази). Розвиток навичок читання та перекладу. 

 Тема 2. На Великдень. Діалог 2. Активізація функціональних фраз для 

вираження, підтвердження, обґрунтування різних точок зору, та для 

висловлення зауважень у діалогічному мовленні. 

 Тема 3. Англійська кухня. Робота з текстом 1. “English Cuisine”. Розвиток 

навичок читання та перекладу. Обговорення тексту. Складання плану до 

тексту. 

Тема 4. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток 

навичок монологічного мовлення. 

Тема 5. Виконання лексичних вправ уроку. Тренування навичок діалогічного 

мовлення.  

Тема 6. Узагальнення вивченого матеріалу уроку. Підготовка до написання 

МКР № 5. 

Тема 7. Практичне заняття № 7. МКР № 5. 

Змістовний модуль 6. Англійські національні свята. Сучасні англійські 

субкультури. 

Тема 1.Національні свята. Ознайомлення з   новими лексичними одиницями. 

Розвиток та тренування  навичок читання та перекладу. Робота з текстом 

2 “National Festivals and Holidays”. Обговорення тексту. Складання плану 

до тексту. Виконання лексичних вправ. 

Тема 2. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток 

навичок монологічного мовлення. 

Тема 3. Клуб байкерів. Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями  (функціональні фрази). Розвиток навичок читання та 

перекладу. 

Тема 4. Відпустка. Діалог 2. Активізація функціональних фраз для вираження, 

підтвердження, обґрунтування різних точок зору, та для висловлення 

зауважень у діалогічному мовленні.         

Тема 5. Англійські свята. Аудіювання.  

Тема 6. Вправи на перифраз, підбір ключових слів, відповіді на запитання.  

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 6. 
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Тема 8. Практичне заняття № 8. МКР № 16. 

Модуль 2 

Змістовний модуль 7. Образотворче мистецтво. 

 Тема 1.  Образотворче мистецтво. Вступний урок. Розвиток навичок 

монологічного  мовлення. Відповіді на запитання. В картинній галереї. Діалог 

1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Розвиток навичок читання та перекладу 

  Тема 2. Робота з текстом 1 “The Fine Arts”. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями.   Розвиток навичок читання та перекладу. Обговорення 

тексту. Складання плану до тексту. 
             Тема 3.Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення.   

Тема 4.  Дискусія “Мистецтво в нашому житті”. Розвиток навичок 

монологічного мовлення на  базі тексту. 

Тема 5. Дискусія “Розвиток образотворчого мистецтва в Україні порівняно із 

іншими європейськими країнами”. 

Тема 6. Розвиток навичок письма. Писемно-мовленнєві вправи. Розвиток 

навичок перекладу з англійської мови на українську. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 1. 

Тема 8. Практичне заняття № 12. Написання МКР № 1. 

Змістовний модуль 8.  В галереї. 
Тема 1. В галереї. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. Виконання лексичних 

вправ. 

Тема 2. Робота з текстом 2 “In the Grand Gallery”. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 3. Робота з текстом 2 “In the Grand Gallery”. Обговорення тексту. Складання плану до 

тексту. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. 

Тема 4. Розвиток навичок письма. Писемно-мовленнєві вправи. Розвиток навичок перекладу 

з англійської мови на українську.. 

Тема 5. Робота з діалогом “At the Art Gallery”. Тренування навичок аудіювання. 

Тема 6. Робота  з діалогом “Admiring the Sculptures”. Виконання вправ на 

перефраз. “Going to the concert”. Дем’єн Герст визнаний “номером один” у світі 

мистецтва. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку .Підготовка до написання МКР№ 2 

Тема 8.Написання МКР № 2. 

Змістовний модуль 9. Кіноіндустрія 

 Тема 1. Кіноіндустрія. Вступний урок. Розвиток навичок монологічного 

мовлення. Відповіді   на запитання. Українські блокбастери. Діалог 1. 

Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 2. Робота з текстом 1 “Film in Today’s Society”. Ознайомлення з новими 

лексичними          одиницями. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 3. Робота з текстом 1 “Film in Today’s Society». Обговорення тексту. 

Складання плану до тексту. 

Тема 4. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток і 

тренування навичок монологічного мовлення. 

Тема 5. Виконання лексичних вправ та вправ на перефраз. 
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Тема 6. Дискусія «Проблеми сучасної української кіноіндустрії». Відомі 

сучасні кінофільми. 

Тема 7. Узагальнення вивченого матеріалу. Підготовка до написання МКР № 3. 

Тема 8. Написання МКР № 3.  

Змістовний модуль № 10. Сучасне кіномистецтво. 

Тема 1. Робота з текстом 2 “Blown Away”. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 2. Робота з текстом 2 “Blown Away”. Обговорення тексту. Складання 

плану до тексту. Виконання лексичних вправ на основі тексту. 

Тема 3.  Дискусія на тему: “Gone with the wind”. Виконання лексичних вправ. 

Тема 4. Робота з діалогом “Coming out of the Cinema”. Тренування навичок 

аудіювання. 

Тема 5. Робота з діалогом “On a Film Set”. Тренування навичок діалогічного 

мовлення. 

Тема 6. Робота з діалогом “Director’s Commentary on the DVD”. Дискусія..            

Тема 7. Узагальнення матеріалу уроку. Підготовка до написання МКР № 4 

Тема 8. Практичне заняття № 8. Написання МКР № 4. 

 

12. Завдання курсу: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та ін. 

цілях; 

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності 

англійської мови; 

- використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

- застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; 

- реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

- використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

- удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів; 

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською 

мовою; 

- усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 
- теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної та 

фонетичної компетенцій; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

вміти : 

- каліграфічно правильно писати; 
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- методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

- складати різної складності запитання; 

- сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

- виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання 

висловлювань на основі певного комунікативного наміру; 

- орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з 

вивчаємою темою з практики мови; 

- виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені 

інтерференцією рідної мови. 

 

13. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійної підготовки. 

14. Викладачі: кандидат педагогічних наук, в.о. доцента Щербакова О.Л. 

викладач кафедри Округ А.Є., викладач кафедри Нікіфорчук С.С.. 

15. Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

16. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

17. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Ідентифікація 

Шифр: ННД 3.1.1.01 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:17 Кредитів  

Модулів:2 

Змістовних модулів:10 

Загальна кількість годин:  510  год. 

Тижневих годин: VII семестр – 6 год. 

                              VIII семестр – 4 год. 

Нормативна 

Курс: IV 

Семестр: VII, VIII 

Лекції: -  

Практичні заняття: 170 

Самостійна робота: 340 

Вид контролю: екзамен 

Мета курсу:  

1. практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурпу компетенції; 
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2. когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з 

іншими видами компетенцій; 

3. емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

4. освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, 

що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

5. професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та 

залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

6. виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості: 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного 

функціонування як у навчальному середовищі, гак і за його межами. 

Опис курсу. 

Модуль №1 

Змістовний модуль 1. Системи освіта.  

Тема 1. Освіта та її роль у житті людини. 

Тема 2. Проблеми організації вищого навчального закладу.  

Тема 3. Система освіти Великобританії.  

Тема 4. Університети Великобританії.  

Тема 5.Система освіти США. 

Тема 6. Університети США. 

Змістовний модуль 2. Освіта та наукове дослідження. 

Тема 1. Болонський процес. 

Тема 2. Система освіти в України. 

Тема 3. Університети України. 

Тема 4. Основи наукової роботи. 

Тема 5. Організація наукової роботи. 

Тема 6. Лекція. Підготовка до лекції. 
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Змістовний модуль 3. Політична система і суспільство.  

Тема 1. Політична система Великобританії та США.  

Тема 2.Політичні партії Великобританії та США. 

Тема 3. Американська система урядування. 

Тема 4. Політична система України. Уряд. 

Тема 5. Політика та політичні діячі. 

Тема 6. Велика Хартія Вольностей. 

Змістовний модуль 4. Політичні дебати. 

Тема 1. Велика Хартія Вольностей. 

Тема 2. Революція кільтів 

Тема 3. Правила для введення дебатів. 

Тема 4. Переклад офіційних документів. 

Тема 5. Ділова лексика. 

Тема 6. Роль політики в житті людей.  

Змістовний модуль 5. Роль закону в житті сучасного суспільства.  

Тема 1.Закон та порядок.  

Тема 2. Роль закону в житті сучасного суспільства. 

Тема 3. Судова система в Великобританії та Уєлсі. 

Тема 4. Судова система в США. 

Тема 5. Розгляд судових справ у суді. 

Тема 6.Судова система в Україні. 

Змістовний модуль 6. Юридична діяльність. 

Тема 1. Солісітори і баристери. 

Тема 2. «Хрестики-нулики». 

Тема 3. Сучасні карні з установи. 
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Тема 4. Проблема смертної кари. 

Тема 5. Злочини та правосуддя. 

Тема 6. Ділове листування. 

Модуль 2. 

Змістовний модуль 7. Засоби масової інформації. 

Тема 1. Засоби масової інформації та їх вплив па людину. 

Тема 2. Газети. Історія та сучасність. 

Тема 3. Радіо. Історія та сучасність. 

Тема 4. Телебачення як важливий засіб інформації. 

Тема 5. Телекомунікації. 

Тема 6. Роль телебачення у нашому житті. 

Змістовний модуль 8. Теле- радіожурналістика. 

Тема 1. Професія тележурналіста. 

Тема 2. Професія радіожурналіста. 

Тема 3. Українське телебачення. 

Тема 4. Програми передач. 

Тема 5. Використання теле-радіо комунікації для політичної пропаганди. 

Тема 6. Телевізійні новини. 

Змістовний модуль 9. Сучасна журналістика. 

Тема 1. Проблеми сучасної журналістики. 

Тема 2. Професія журналіста. 

Тема 3. Професійний код журналіста. 

Тема 4. Журналістика як соціальний інститут суспільства. 

Тема 5. Організація громадських дискусій, полеміка, критика як предмет 

діяльності журналіста. 
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Тема 6. Спеціалізація в сфері журналістики. 

Змістовний модуль 10. Сучасні засоби інформації. 

Тема 1. Інтернет як спосіб сучасної комунікації.  

Тема 2. Створення сучасних інформаційних інтернет сайтів. 

Тема 3. Використання інтернету для формування сучасного українського 

суспільства. 

 Тема 4. Сучасні засоби інформації (огляд). 

Тема 5. Огляд вивченого матеріалу з тематики курсу. 

Тема 6. Огляд вивченого матеріалу з тематики курсу. 

 

Завдання курсу: 

Завдання даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи 

мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: (1) що таке складне, складносурядне, складнопідрядне речення та 

типи підрядних речень; конструкції з герундієм, інфінітивом та 

дієприслівником; 

(2) мовленнєві формули і лексичний матеріал; 

(3) базовий лексичний матеріал та інформацію за темами усної практики «Вища 

освіта у Великій Британії», «Вища освіта в США», «Вища освіта в Україні», 

«Політична система США, Великобританії та України», «Система судочинства 

у Великої Британії». «Система судочинства у США» , «Сучасні засоби масової 

інформації». 

вміти: 

(1) вільно та спонтанно висловлюватися, використовуючи активний матеріал в 

різних видах мовленнєвої діяльності; 

(2) розуміти широкий спектр складних великих текстів і розпізнавати 

імпліцитне значення; чітко, логічно, детально та вичерпно висловлюватися 

щодо складних ситуацій, застосовуючи при цьому належним чином різні 

синтаксичні засоби (усно та письмово); 
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(3) результативно й гнучко використовувати мову в суспільному і 

професійному житті, а також у навчанні. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

-теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної та 

фонетичної компетенцій; 

-сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

-форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

вміти : 

-каліграфічно правильно писати; 

-методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

-складати різної складності запитання; 

-сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

-виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання висловлювань 

на основі певного комунікативного наміру; 

-орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з вивчаємою 

темою з практики мови; 

-виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені інтерференцією 

рідної мови. 

Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійної підготовки. 

Викладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Добровольська Л.С., кандидат 

педагогічних наук, доцент Філіп’єва Т.І. 

Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 
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поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

 
Назва: ПКДІМ 

1. Ідентифікація 

Шифр:  Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:8,5 

Модулів:5 

Загальна кількість годин: 255 год. 

Тижневих годин: 2/4 год. 

Нормативна  

Курс: 3  

Семестр: 5 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 60  

Вид контролю: екзамен 

Семестр: 6 

Практичні заняття: 56 

Самостійна робота: 109  

Вид контролю: залік 

           2. Мета курсу: Навчити студентів практичному володінню німецькою 

мовою, читанню та перекладу літератури як загально- побутового характеру, 

так і за професійним спрямуванням, сформувати навички усного, письмового, 

монологічного, діалогічного мовлення та аудіювання. 

3. Опис курсу:  

  Модуль 1.  

Тема 1. Лист. 

1. Meine Sommerferien. Граматика: Іменник в Dat. 

2. Ein Brief. Граматика: Особові займенники в Dat. 

3. Wie geht es deinem Freund? Граматика: Порядок слів в реченнях з 

додатками в Dat. і Akk. 

4. Meine Freunde. Граматика: Прийменники, що вимагають Dat. 

5. Meine Eltern. Граматика: Дієслова kennen, wissen. 

 

Тема 2. Квартира. 

1. Die Wohnung. Граматика: Прийменник. 

2. Die Wohnung ist ja großartig! Граматика: Прийменники, що вимагають 

Dat. і Akk. 

3. Mein Zimmer. Граматика: Дієслова з Dat. або Akk. 

4. Meine Arbeitspflichten zu Hause. Граматика: Дієслова з 

відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. 

 

 Модуль 2.  

Тема 3. Вільний час. 

1. Peters freier Tag. Граматика: Зворотні дієслова. 
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2. Wie hast du den Sonntag verbracht? Граматика: Відмінювання зворотних 

дієслів в Dat. і Akk. 

3. Mein Arbeitstag. Граматика: Місце sich в реченні. 

4. Mein Ruhetag. Граматика: Perfekt. 

5. Bücher in unserem Leben. Граматика: Дієслова, що вживаються з haben. 

6. Musik in unserem Leben. Граматика: Дієслова, що вживаються з sein. 

 

Тема 4. Пошта. 

1. Die Post. Граматика: Модальні дієслова. 

2. Auf dem Postamt. Граматика: Значення модальних дієслів. 

Відмінювання модальних дієслів. 

3. Ich schreibe einen Brief. Граматика: Складносурядне речення. 

 

 Модуль 3.  
Тема 5.  В універмазі. 

1. Im Warenhaus. Граматика: Іменник в Gen. 

2. Damenkonfektion. Граматика: Давальний відмінок з прийменником von. 

3. In der Abteilung „Schuhe“. Граматика: Слабка відміна прикметників. 

4. In der Abteilung „Schreibwaren“. Граматика: Сильна відміна прикметників. 

5. Ich kaufe ein Geschenk. Граматика: Мішана відміна прикметників. 

6. Ein Einkauf im Supermarkt. Граматика: Питальні займенники Welcher?, Was für ein? 

 

Тема 6. Свята. 

1. Weinachten. Граматика: Прийменники, що вимагають Gen. 

2. Zu Besuch. Граматика: Неозначено-особовий займенник man. 

3. Feiertage in Deutschland. Граматика: Відмінювання власних назв 

 

 Модуль 4.  

Тема 7. У книгарні. 

1. Feiertage in der Ukraine. Граматика: Минулий час дієслова haben 

2. Neujahrsfest in Deutschland. Граматика: Минулий час дієслова sein. 

3. Neujahrsfest in der Ukraine. Граматика: Порядкові числівники. 

4. In der Buchhandlung. Граматика: Präteritum дієслів. 

5. In der Bibliothek. Граматика: Займенникові прислівники 

6. Zeitungen und Zeitschriften in unserem Leben. Граматика: 

Складнопідрядне речення з підрядним додатковим. 

7. Die Presse. Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним причини. 

8. Massenmedien. Граматика: Вживання означеного артикля. 

 

 Модуль 5.  

Тема 8. Їжа. 

1. Die Mahlzeiten. Граматика: Неозначені займенники. 

2. Im Restaurant. Граматика: Заперечні займенники. 

3. In der Mensa. Граматика: Займенник jeder. 

4. Die deutsche Küche. Граматика: Займенники alle, alles. 

5. Die ukrainische Küche. Граматика: Займенники viele, wenige. 

6. Fit und Gesund. Граматика: Парні прийменники. 
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7. Meine Lieblingsspeise. Граматика: Випадки відсутності артикля перед 

іменником. 

8. Wie spät ist es? Граматика: Позначення часу в годинах. 
4. Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі 

співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);  розуміти зміст 

текстів та фільмів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи 

головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;  

вибирати необхідну інформацію з прослуханого чи побаченого 

;використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на 

сюжетну лінію та наочність;перекладати з німецької мови тексти, статті високої 

складності із загальних  тем, користуючись словником, а також без 

словника;висловлюватися відповідно до певної ситуації або у зв’язку з 

прочитаним, почутим, побаченим; описувати об’єкти повсякденного оточення, 

події й  види діяльності, в яких студент бере участь; 

вміти:висловлюватися до певної ситуації, спираючись на графіки; 

розуміти тести для читання або зі слуху, які містять діалектальну/розмовну 

лексику; спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у 

німецькомовних  країнах; вести бесіду з однією чи кількома особами відповідно 

до комунікативної ситуації; розширювати запропоновану співбесідником тему 

розмови, переходити на іншу тему; адекватно поводитися у комунікативних 

ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, 

використовувати міміку та жести; читати з повним розумінням тексти, які 

містять незнайому лексику; знаходити необхідну інформацію різнопланового 

характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, 

пояснень у німецько- мовному коментарі); переглядати текст чи серію текстів з 

метою пошуку необхідної інформації; висловлювати свою думку щодо 

прочитаного; вести і брати участь у діскусії з запропонованої теми; робити усне 

чи письмове повідомлення з теми (твір, доповідь); написати відгук на статтю, 

фільм; вміти працювати за проектною методикою; використовувати знання і 

вміння  у професійній діяльності, а також в іншомовній комунікації;  

застосовувати на практиці граматичні часо-видові форми дієслова, категорії 

іменника, прикметника та прислівника;  визначати основні функції артикля, 

семантичні, морфологічні та функціональні характеристики модальних дієслів, 

безособові форми дієслова та предикативні конструкції з ними, категорії 

способу, умовний спосіб, його значення та вживання;  синтаксично правильно 

будувати та аналізувати речення;  використовувати граматичні структури для 

досягнення різних комунікативних цілей та сприймати німецьку мову як 

систему. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Викладач: Умарова А.А., вивкладач кафедри німецької мови і літератури. 

 7. Форми і методи навчання: Практичні та індивідуальні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 
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8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська, німецька. 
 

 

Назва: ПКДІМ 

2. Ідентифікація 

Шифр:  Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:6 

Модулів:4 

Загальна кількість годин: 180 год. 

Тижневих годин: 2/3 год. 

Нормативна  

Курс: 4  

Семестр: 7 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 60  

Вид контролю: залік 

Семестр: 8 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 60  

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: Провідною метою практичного курсу практичного курсу 

другої іноземної мови (німецька) є оволодіння лексикою до запропонованих 

тем, поглиблене вивчення тем з граматики, ознайомлення з різними стилями 

мови, вміння вирізняти стилі, письмово та усно висловлюватись, застосовуючи 

різні стилі мовлення, набуття країнознавчих знань. А також навчити вільно і 

правильно (тобто на основі володіння достатньо об'ємним словниковим 

запасом з дотриманням фонетичних, граматичних і стилістичних норм) 

говорити і писати німецькою мовою, читати і розуміти німецьке мовлення на 

слух, перекладати з німецької мови на рідну, а також читати, реферувати і 

анотувати будь-які види текстів (крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при 

цьому виступає усне мовлення (говоріння й аудіювання) як головна мета 

навчання. 
3. Опис курсу:  

модуль 1.  

Тема 1. Пори року. 

1. Пори року. Безособові речення. 

2. Погода – чудова.  

3. Весна. Майбутній час (Futurum І) 
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4. Ступені порівняння прикметників і прислівників. 

5. Осінь. Порівняння. 

6. Зима. Назви місяців і дат. 

модуль 2.  

Тема 2. Подорож.  

1. Подорож.  Інфінітив. 

2. Подорож до Німеччини. Інфінітив з часткою zu 

3. Інформація на вулиці. Інфінітив без частки zu 

4.  Подорож потягом. Вказівний займенник derselbe. 

5. Подорож літаком. Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

6. Моя подорож. Утворення іменників і прикметників за допомогою суфікса -er. 

модуль 3.  

Тема 3. Відпустка. 

1. Моя відпустка. Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

2. Відпочинок. Інфінітив ІІ. 

3. У кіно. Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

4. Мій улюблений відеофільм. Складнопідрядне речення з підрядним-

присудком. 

5. Відпочинок на свіжому повітрі. Утворення прикметників за допомогою 

суфіксів –lich, –lang. 

модуль 4.  

Тема 4. У лікарні. 

1. Відвідування хворого. Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

2. Через два дні мене відвідав лікар. Інфінітивний зворот um+zu+інфінітив. 

3. У приймальній стоматолога. Інфінітивний зворот ohne+zu+інфінітив. 

4. Здоро’я – хвороба. Дієслово lassen. 

5. У стоматолога.Вказівний займенник selbst. 
4. Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

Знати як застосовувати на практиці граматичні часовидові форми дієслова, 

категорії іменника, прикметника та прислівника; визначати основні функції 

артикля; семантичні, морфологічні та функціональні характеристики 

модальних дієслів, безособові форми дієслова та предикативні конструкції з 

ними, синтаксично правильно будувати та аналізувати речення; 

використовувати граматичні структури для досягнення різних комунікативних 

цілей та сприймати німецьку мову як систему. 

Вміти: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, а також 

в іншомовній комунікації; Спираючись на психофізіологічні механізми 

сприйняття мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, аналітико-

синтетичну та виконавчу сфери особистості, використовуючи прагматичні 

тексти (оголошення програм, прогнозу погоди по радіо, телебаченню тощо), 

фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми вміти розуміти 

сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на нього за умови, що спілкування 

здійснюється стандартною німецькою мовою у відповідному темпі; 

використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати мовленнєвий намір за 

допомогою системи зворотних зв’язків, операцій самоконтролю і самокорекції, 
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використовуючи мовленнєві вправи та забезпечуючи перехід від 

підготовленого до непідготовленого мовлення. Здатність використовувати 

лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до різних комунікативних 

ситуацій в усному та писемному мовленні; 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. Розуміючи лінгвістичні 

особливості діалогу, його логічну структуру, а також ті труднощі, які 

виникають при засвоєнні діалогічного мовлення вміти використовувати 

тренувальні вправи з реплікування в побудові діалогічних єдностей та цілісних 

діалогів залежно від навчальної ситуації. Розуміючи композицію 

висловлювання, лінгвістичні особливості, різноструктурність речень, досвід 

монологічного мовлення рідною мовою вміти організувати роботу, 

застосовуючи підготовчі та мовленнєві вправи, повний та частковий контроль з 

боку вчителя, самоконтроль та корекцію щодо формування досвіду 

іншомовного монологічного висловлювання в ситуаціях соціально-побутової, 

соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Викладач: Умарова А.А., вивкладач кафедри німецької мови і 

літератури. 

 7. Форми і методи навчання: Практичні та індивідуальні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська, німецька. 

 

Дисципліни вибору факультету  

 

Назва: ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

19. Ідентифікація 

Шифр: 1.12 ДВВ 2.2.1.01 Характеристика навчального курсу 
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Кількість кредитів відповідних 

ECTS:10 

Модулів: 6 

Змістовних модулів:6 

Загальна кількість годин: 300 год. 

Тижневих годин: І семестр –  3 год. 

                              ІІ семестр – 6 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І, ІІ 

Практичні заняття: 140 

Самостійна робота: 160 

Види контролю: залік, екзамен 

20. Мета курсу: освоєння граматичної будови мови, її форми та структури, 

що є складовою частиною мовної компетенції. Синтаксичний та морфологічний 

аналіз мовних явищ, а також трансформаційний та компаративний аналіз 

граматичних явищ складають обрані методи курсу. Метою викладання 

навчальної дисципліни "Практична граматика" є оволодіння граматичною 

будовою англійської мови та використання граматичних структур у 

мовленнєвій діяльності.  

21. Опис курсу. 

Модуль 1. Дієслово. Теперішні, минулі та майбутні часи дієслова в активному 

стані.  

Тема 1. Теперішній неозначений час.The Present Indefinite Tense. 

Тема 2. Теперішній подовжений час.The Present Continuous Tense.  

Тема 3. Теперішній перфектний час час.The Present Perfect Tense. 

Тема 4. Теперішній подовжений перфектний час.The Present Perfect Continuous 

Tense. 

Тема 5. Минулий неозначений час.The Past Indefinite Tense.  

Тема 6. Минулий подовжений час.The Past Continuous Tense.  

Тема 7. Минулий перфектний час.The Past Perfect Tense. 

Тема 8. Минулий подовжений перфектний час.The Past Perfect Continuous 

Tense.  

Тема 9. Майбутній неозначений час.The Future Indefinite Tense. Майбутній 

подовжений час.The Future Continuous Tense. 

Тема 10. Узагальнення матеріалу модулю №1. 

Тема 11. МКР№1. 

Модуль 2. Дієслово. Теперішні, минулі та майбутні часи дієслова в пасивному 

стані. 

Тема 1. Теперішній неозначений час у пасивному стані.The Present Indefinite 

Passive Tense. 

Тема 2.Теперішній подовжений час у пасивному стані.The Present Continuous 

Passive Tense. 

Тема 3. Теперішній перфектний час у пасивному стані.The Present Perfect 

Passive Tense. 

Тема 4. Минулий неозначений час у пасивному стані.The Past Indefinite Passive 

Tense.  

Тема 5. Минулий подовжений час у пасивному стані.The Past Continuous Passive 

Tense.  

Тема 6. Минулий перфектний час у пасивному стані.The Past Perfect Passive 

Tense. 
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Тема 7. Майбутній неозначений час у пасивному стані.The Future Indefinite 

Passive Tense. 

Тема 8. Майбутній перфектний час у пасивному стані.The Future Perfect Passive 

Tense.  

Тема 9. Вживання теперішніх, минулих та майбутніх часів у пасивному стані.  

Тема 10. Особливості перекладу пасивного стану на українську мову.  

Тема 11. МКР№2 

Модуль 3. Узгодження часів. Непряма мова. Інфінітив.  

Тема 1. Узгодження часів. 

Тема 2. Непряма мова. 

Тема 3. Інфінітив. Форми та граматичні характеристики.  

Тема 4. Вживання інфінітиву без часточки “to”. 

Тема 5. Функції інфінітиву. 

Тема 6. Інфінітивні конструкції. 

Тема 7. Вживання об’єктної конструкції: “The Objective with the infinitive 

Construction”.  

Тема 8. Вживання суб’єктної конструкції: “The Subjective Infinitive 

Construction”.  

Тема 9. Вживання прийменникової конструкції: “The For-to-Infinitive 

Construction”.  

Тема 10. Особливості перекладу інфінітивних конструкцій на українську мову.  

Тема 11. Узагальнення матеріалу модулю №3 

Тема 12. МКР№3 

Модуль 4. Герундій. 

Тема 1. Герундій. Граматичні характеристики, форми.  

Тема 2. Вживання герундія. 

Тема 3. Синтаксичні функції герундія. 

Тема 4. Предикативна конструкція з герундієм.  

Тема 5. Синтаксичні функції конструкцій із герундієм.  

Тема 6. Герундій та інфінітив.  

Тема 9. Герундій та віддієслівний іменник.  

Тема 8. Особливості перекладу герундія на українську мову.  

Тема 9. Узагальнення матеріалу модулю №4 

Тема 10. МКР №4 

Модуль 5. Дієприкметник I, II. 

Тема 1. Дієприкметник І. Характеристики, форми.  

Тема 2. Синтаксичні функції дієприкметника І. 

Тема 3. Вживання дієприкметника І.  

Тема 4. Дієприкметник ІІ.  

Тема 5. Синтаксичні функції дієприкметника ІІ.  

Тема 6. Вживання дієприкметника ІІ.  

Тема 7. Предикативні конструкції з дієприкметниками. 

Тема 8. Об’єктна предикативна конструкція:“The Objective Participial 

Construction”.  

Тема 9. Суб’єктна предикативна конструкція:“The Subjective Participial 

Construction”.  
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Тема 10. Абсолютна предикативна конструкція:“The Nominative Absolute 

Participial Construction”.  

Тема 11. Прийменникова предикативна конструкція:“The Prepositional Absolute 

Participial Construction”.  

Тема 12. Предикативні конструкції без дієприкметника.  

Тема 13. Синтаксичні функції предикативних конструкцій.  

Тема 14. Особливості перекладу предикативних конструкцій із 

дієприкметником на українську мову.  

Тема 15. МКР №5 

22. Завдання курсу. 

Завдання надання студентам практичних знань граматичної будови англійської 

мови, необхідних для вчителя англійської мови середньої школи, та 

автоматизація навичок граматично вірної англійської мови в її усній та 

письмовій формі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: систему часо-видових форм дієслова у сфері теперішнього, 

майбутнього та минулого часів; систему часо-видових форм дієслова у 

пасивному стані; правила узгодження часів; безособові форми дієслова та 

предикативні конструкції з ними.  

вміти: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, а також в 

іншомовній комунікації; застосовувати на практиці граматичні часо-видові 

форми дієслова у сфері теперішнього, майбутнього та минулого часів; систему 

часо-видових форм дієслова у пасивному стані; правила узгодження часів; 

безособові форми дієслова та предикативні конструкції з ними; 

використовувати граматичні структури для досягнення різних комунікативних 

цілей та сприймати англійську мову як систему.  

23. Статус у навчальному плані. 

Вибірковий курс із циклу професійних компетентностей 

24. Викладачі: Кордюк Олена Миколаївна, Варфоломєєва Юлія Юріївна, 

Ніколаєва Жанна Володимирівна, викладачі кафедри англійської мови і 

літератури 

25. Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

26. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

27. Мова викладання: англійська 
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Назва: ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Ідентифікація 
Шифр: 1.12 ДВВ 2.2.1.02 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІІ 

Семестр: ІV 

Лекції:10 

Практичні заняття:20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

Мета курсу: ознайомити студентів з класичними фонетичними і 

фонологічними теоріями, традиційними фонологічними моделями та 

універсальними фонетичними класифікаціями, сучасними елементами 

прикладної фонетики, методами вивчення сприйняття і відтворення усної мови; 

представити системне, послідовне вивчення фонетичної структури сучасної 

англійської мови; проаналізувати англійську фонетичну структуру у світлі 

загальних принципів лінгвістики; дати уявлення про звукову систему мови, 

сегментні фонеми, наголос, складову структуру, інтонацію з точки зору 

теоретичної науки 

Опис курсу. 

Тема 1. Тема 1. The subject matter of phonetics.  

Тема 2. Sounds of speech as acoustic and articulatory units. 

Тема 3. Functional aspect of speech sounds. 

Тема 4. Articulatory transitions of vowel and consonant phonemes. 

Тема 5. Syllabic structure of English words. 

Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- основні положення фонетичної теорії, що становлять основу 

теоретичної та практичної підготовки фахівця; 

- специфіку організації та функціонування англійської звукової мови; 

- фонетичні засоби реалізації різних типів дискурса для досягнення 

певних комунікативних завдань. 

вміти: 

- практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі 

міжкультурної комунікації;  

- працювати з науковою літературою, користуватися сучасними аудіо-, 

відео- і мультимедійними засобами;  

- систематизувати теоретичні положення, висунуті вітчизняними та 

зарубіжними вченими у галузі фонетики; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 

- ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні способи їх 

вирішення.  

Статус у навчальному плані. 
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Нормативний курс із циклу дисциплін вибору факультету.  

Викладач:  кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри  Свєточева С.М. 

Форми і методи навчання: Лекції та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

 

Назва: ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Ідентифікація 
Шифр: ННД 2.08 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІІІ 

Семестр: VI 

Лекції:10 

Практичні заняття:16 

Самостійна робота: 64 

Вид контролю: екзамен 

Мета курсу: ознайомити студентів з класичними фонетичними і 

фонологічними теоріями, традиційними фонологічними моделями та 

універсальними фонетичними класифікаціями, сучасними елементами 

прикладної фонетики, методами вивчення сприйняття і відтворення усної мови; 

представити системне, послідовне вивчення фонетичної структури сучасної 

англійської мови; проаналізувати англійську фонетичну структуру у світлі 

загальних принципів лінгвістики; дати уявлення про звукову систему мови, 

сегментні фонеми, наголос, складову структуру, інтонацію з точки зору 

теоретичної науки 

Опис курсу. 

Тема 1.The subject matter of phonetics.  

1. Phonetics as a branch of linguistics. 

2. The links of phonetics with grammar.  

3. The links of phonetics with lexicology. 

4. The links of phonetics with stylistics. 

5. The branches of phonetics. 

Тема 2.Sounds of speech as acoustic and articulatory units. 

1. Physical properties of a speech sound (frequency, intensity). 
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2. Mechanisms that take part in the production of speech sounds.  

3. Articulatory differences between vowels, consonants and sonorants. 

Тема 3. Functional aspect of speech sounds. 

1. Phonology as the branch of linguistics. 

2. The theory of phonemes. 

3. Phonemes and phonemic variants. 

4. Patterns of phoneme distribution. 

5. Types of phonemic opposition. 

6. The nature of the phoneme. Its definition and functions. 

Тема 4. Articulatory transitions of vowel and consonant phonemes. 

1. Factors that condition the modifications of sounds. 

2. Assimilation. Its definition and types. 

3. Ways of joining the sounds. 

4. The work of the vocal cords affected by assimilation. 

5.The place of articulation and the manner of noise production affected by 

assimilation. 

6. The notion of adaptation (accommodation). 

7. Vowel reduction. 

8. Elision. Its types. 

Тема 5. Syllabic structure of English words. 

1. The notion of a syllable. 

2. The structure of an English syllable. 

3. Theories of syllable formation. 

4. The rules of syllable division. 

5. Functional characteristics of the syllable. 

Тема 6. English Intonation 

1. Sections of the intonation group (pre-head, head, body, tail). 

2. Intonation and language teaching. 

 4. Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- основні положення фонетичної теорії, що становлять основу 

теоретичної та практичної підготовки фахівця; 

- специфіку організації та функціонування англійської звукової мови; 

- фонетичні засоби реалізації різних типів дискурса для досягнення 

певних комунікативних завдань. 

вміти: 

- практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі 

міжкультурної комунікації;  

- працювати з науковою літературою, користуватися сучасними аудіо-, 

відео- і мультимедійними засобами;  

- систематизувати теоретичні положення, висунуті вітчизняними та 

зарубіжними вченими у галузі фонетики; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 



 

73 

- ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні способи їх 

вирішення.  

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу вільного вибору факультету  

6. Викладач:  кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри  Свєточева 

С.М. 

7. Форми і методи навчання: Лекції та семінарські заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська 

 

Назва: КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США 

 

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД 3.1.1.04 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 3 

Модулів:2 

Змістовних модулів: 2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: VI семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІII 

Семестр: VІ 

Лекції: 10 

Семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: забезпечити студентам фундаментальні знання про виникнення 

та  розвиток культури англомовних країн світу. 

3. Опис курсу. 
Тема 1. Поява та розвиток англійської мови. Роль англійської мови в світовій культурі. 

Роль англійської у політиці, міжнародне співробітництво. 

Тема 2. Загальні відомості з фізичної географії Великобританії. Великобританії. Рельєф, 

ріки, озера, гори й височини, клімат Великобританії. Населення країни. Складові частини 

Великобританії: Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Огляд історії Великобританії.  

Тема 3. Британці як вони є. Національний характер. Класовий склад 

англійського народу. Життя пенсіонерів. Охорона здоров’я. Сім’я у Англії, її 

склад. Проблеми сім’ї. Положення жінки. Соціальне життя Англії. Дозвілля 

англійців і найулюбленіші хобі. Кулінарні смаки англійців. Англійські 

національні свята. Туризм і спорт у Великобританії. Традиційні англійські види 

спорту і види спорту, які набули популярності в сучасній Великобританії. 
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Тема 4. Загальна інформація про Америку (американський прапор, девіз, 

національний гімн, американські емблеми.).Огляд американської географії 

(розміщення, кордони, площа, рельєф, гори й височини, моря, ріки, озера, 

найкрупніші штати та міста, клімат, рослинність та жива природа, природні 

ресурси).Від моря до сяючого моря. Регіональна різноманітність. Шість 

головних регіонів (Нью-Інгленд, Середня Атлантика, Південь, Середній Захід, 

Південний Захід, Захід). Огляд Американської історії. 

Тема 5. Стилі американського життя.(Типово американське? Привіт, 

незнайомцю. Друг у біді. Чи можу я позичити вашу електропилку? Привіт, мене 

звати Мері. Ви не розумієте гумору? Звичайне та екстраординарне. Будинок і 

домівка. Свята.). Культурне життя у Сполучених Штатах (Щось запозичене, 

щось нове. Історичний вимір. Трансатлантичні шляхи. Зміна місць. Нью-Йорк, 

Нью-Йорк. Від узбережжя до узбережжя. Типи підтримки. Кіно. З днем 

народження, або “Happy Birthday to You”. Американська їжа: від аспарагуса до 

цуккіні. Старий новий світ.). Спорт і відпочинок (Всеамериканські види спорту. 

Спорт і гроші. Спортивне дозвілля. Будь-що на колесах.  Природні атракціони. 

Канікули і відпустки.). 

3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- основні історичні та сучасні регіони розповсюдження англійської мови; 

- офіційні назви та столиці, державну атрибутику (прапор, герб, гімн) 

англомовних країн;  

- основні події історії Великобританії;  

- головні свята, традиції та звичаї, а також інші особливості культурного життя 

англомовних країн.  

вміти: 

- коректно вживати культурні терміни, що співвідносяться з тим чи іншим 

англомовним регіоном (Bush, Frontier, First Nations, Hispanic т. ін);  

- дати характеристику варіантів сучасної англійської мови;  

- коректно інтерпретувати елементи державної атрибутики; 

- визначити статус англійської мови в окремих регіонах її розповсюдження 

(державна мова, одна з державних мов т. ін.) 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу вільного вибору факультету.  

5.Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Баркасі В.В. 

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 
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викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

7. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД 2.09 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 5 

Модулів:2 

Змістовних модулів: 2 

Загальна кількість годин: 150 год. 

Тижневих годин: VIІ семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІV 

Семестр: VІІ 

Лекції: 16 

Семінарські заняття: 24 

Самостійна робота: 110 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: ознайомити студентів з фундаментальними теоретичними 

знаннями про граматичну будову англійської мови для більш глибокого 

осмислення універсального та специфічного у англомовній картині світу.  

3. Опис курсу.  

Тема 1. Граматика в системі концептуального вивчення мови. 

Граматика як лінгвістична наука. Системна природа мови. План змісту та 

план вираження. Мова і мовлення. Синтагматичні та парадигматичні 

відносини. Рівні мови. 

Тема 2. Морфемна структура слова. Морфема як змістовий сегментний 

компонент слова. Слово як номінативна одиниця мови. Традиційна 

класифікація морфем. Дистрибуційна класифікація морфем.  

Тема 3. Категоріальна структура слова. Поняття граматичної категорії. 

Граматичні опозиції. Основні кількісні типи опозицій. Синтетичні та аналітичні 

граматичні форми. Іманентні та рефлективні граматичні категорії.  

Тема 4. Граматичні класи слів. Критерії поділу частин мови. Самостійні та 

службові частини мови. Синтектико-дистрибуційна класифікація слів.           

Традиційний розподіл слів на частини мови. Поняття «лексична парадигма 

номінації». 

Тема 5. Іменник. Іменник як частина мови. Типи сполучуваності іменника. 

Граматичні категорії англійського іменника: а) категорія числа, б) категорія 

відмінку. Теорії відмінків англійського іменника.  

Тема 6. Дієслово. Дієслово як частина мови. Граматичні категорії англійського 

дієслова: а) категорія особи та числа, б) категорія часу, в) категорія виду, в) 

категорія стану, г) категорія способу дії. Статус займенника в англійській мові.  

Тема 7. Речення (загальна характеристика). Речення як одиниця мовлення. 

Відмінності між реченням та словом. Актуальне членування речення. 

Комунікативні типи речення.  

Тема 8. Просте речення. Традиційна схема розподілу речення. Поділ речення 

на одно- та дво- осьові конструкції. Класифікація простого речення. Тема 9. 



 

76 

Складнопідрядне речення. Визначення складнопідрядного речення. Типи 

з’єднання  складнопідрядного речення. Принципи класифікації підрядних 

речень.  

Тема 10. Складносурядне речення. Визначення складносурядного речення. 

Типи з’єднання  складносурядного речення. Типи сполучників у 

складносурядному реченні. 

3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- основні положення граматичної теорії мови, що становлять основу 

теоретичної та практичної професійної підготовки фахівця, 

- специфіку граматичної організації та функціонування англійської мови, 

- сучасні проблеми граматики, 

- новітні методи дослідження граматичних явищ; 

вміти: 

- практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі міжкультурної 

комунікації; 

- систематизувати теоретичні положення, висунуті вітчизняними та 

зарубіжними вченими у галузі граматики; 

- використовувати основні методи лінгвістичного аналізу з метою здійснення 

дослідницької діяльності у галузі сучасної теорії граматики, вирішення 

практичних завдань, пов’язаних з викладанням іноземної мови; 

- реферувати наукову літературу; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу вільного вибору факультету.  

5.Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Баркасі В.В. 

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
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Ідентифікація 
Шифр: 1.12 ДВВ 2.2.1.07 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

Мета курсу: ознайомити студентів з класичними фонетичними і 

фонологічними теоріями, традиційними фонологічними моделями та 

універсальними фонетичними класифікаціями, сучасними елементами 

прикладної фонетики, методами вивчення сприйняття і відтворення усної мови; 

представити системне, послідовне вивчення фонетичної структури сучасної 

англійської мови; проаналізувати англійську фонетичну структуру у світлі 

загальних принципів лінгвістики; дати уявлення про звукову систему мови, 

сегментні фонеми, наголос, складову структуру, інтонацію з точки зору 

теоретичної науки 

Опис курсу. 

Тема 1.The subject matter of phonetics.  

1. Phonetics as a branch of linguistics. 

2. The links of phonetics with grammar.  

3. The links of phonetics with lexicology. 

4. The links of phonetics with stylistics. 

5. The branches of phonetics. 

Тема 2.Sounds of speech as acoustic and articulatory units. 

1. Physical properties of a speech sound (frequency, intensity). 

2. Mechanisms that take part in the production of speech sounds.  

3. Articulatory differences between vowels, consonants and sonorants. 

Тема 3. Functional aspect of speech sounds. 

1. Phonology as the branch of linguistics. 

2. The theory of phonemes. 

3. Phonemes and phonemic variants. 

4. Patterns of phoneme distribution. 

5. Types of phonemic opposition. 

6. The nature of the phoneme. Its definition and functions. 

Тема 4. Articulatory transitions of vowel and consonant phonemes. 

1. Factors that condition the modifications of sounds. 

2. Assimilation. Its definition and types. 

3. Ways of joining the sounds. 

4. The work of the vocal cords affected by assimilation. 

5.The place of articulation and the manner of noise production affected by 

assimilation. 

6. The notion of adaptation (accommodation). 

7. Vowel reduction. 

8. Elision. Its types. 

Тема 5. Syllabic structure of English words. 

1. The notion of a syllable. 
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2. The structure of an English syllable. 

3. Theories of syllable formation. 

4. The rules of syllable division. 

5. Functional characteristics of the syllable. 

Тема 6. English Intonation 

1. Sections of the intonation group (pre-head, head, body, tail). 

2. Intonation and language teaching. 

 Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- основні положення фонетичної теорії, що становлять основу теоретичної та 

практичної підготовки фахівця; 

- специфіку організації та функціонування англійської звукової мови; 

- фонетичні засоби реалізації різних типів дискурса для досягнення певних 

комунікативних завдань. 

вміти: 

практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі міжкультурної 

комунікації;  

- працювати з науковою літературою, користуватися сучасними аудіо-, 

відео- і мультимедійними засобами;  

- систематизувати теоретичні положення, висунуті вітчизняними та 

зарубіжними вченими у галузі фонетики; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 

- ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні способи їх 

вирішення.  

Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

Викладач:  кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри  Свєточева С.М. 

Форми і методи навчання: Лекції та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

 

Дисципліни вільного вибору студента 
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Назва: ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО 

 
1. Ідентифікація 

Шифр: ДВВ 2.2.2.03 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 4 год. 

Нормативна 
Курс: ІV 

Семестр: 7 

Лекції: 10 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

         Мета курсу: розширення, поглиблення й узагальнення теоретичного та 

професійного рівня лінгвістичної підготовки студентів-філологів, формування 

навички діалектичного підходу до вивчення наукових лінгвістичних явищ та 

здійснення комплексного лінгвістичного аналізу.  

2. Опис курсу. 

Тема 1. Теорія та методологія мовознавства. Предмет, завдання і місце 

курсу. Знакова природа мови. Мова і мислення. Структура мови.  

Тема 2. Мова як система систем. Мова і суспільство. Розвиток мови. 

Тема 3. Методологія мовознавства. Методи дослідження мови. 

Змістовий модуль 2. Історія розвитку мовознавства. 

Тема 1. Історія лінгвістичної думки до ХІХ століття. Мовознавство у 

Стародавній Індії, Греції та Стародавньому Римі. Арабське мовознавство. 

Китайське мовознавство. Японське мовознавство. Європейське мовознавство 

середніх віків та епохи Відродження. Філологічна наука в Україні, Білорусії та 

Московській державі ХV-ХVIII ст. Мовознавство в Західній Європі та Росії 

ХVII-ХVIII ст. Проблеми походження мови у працях філософів та мовознавців 

ХVII-ХVIII – ХIХ ст. Санскрит та європейські мови. 

Тема 2. Зарождения порівняльно-історичного мовознавства. Філософія 

мови В. фон Гумбольдта та мовознавство ХІХ ст. Основні напрями в 

мовознавстві другої половини ХІХ ст.  

Тема 3. Мовознавство ХХ ст. Розширення кола досліджуваних мов. 

Хеттологія та проблема прамови. Проблема діалогічного членування прамови. 

Соціологізм у мовознавстві. Лінгвістична концепція Ф.де Соссюра. 

Лінгвістичний структуралізм. Яфетидологія. Ностратична гіпотеза. Метод 

глотохронології. Проблеми акцентології. Типологія мов та мовні універсалії. 

Неогумбольдтіанські ідеї та семантична філософія мови. Етнолінгвістика. 

Психолінгвістика. Соціолінгвістика. Лінгвосеміотика. Інженерно-комп’ютерна 

лінгвістика. Когнітивна та комунікативна лінгвістика. 

3. Завдання курсу. 

1. Розширити загальнолінгвістичну підготовку словесника, а також 

поглиблено вивчити проблеми, які не могли бути висвітлені в попередніх 

курсах, ознайомити студентів з філософськими основами сучасного, 

здобутками вітчизняного, європейського та світового мовознавства.  

2. Сформувати сучасні погляди на проблеми мовознавства, спираючись на 

історію розвитку вітчизняного, європейського та світового мовознавства. 

3. Озброїти майбутнього філолога методами наукового дослідження мови. 
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4. Розвинути уміння й навички аналізувати й застосовувати основні 

положення лінгвістичних теорій у практичній діяльності. 

 У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими фаховими 

компетентностями: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх 

досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою термінологією; 

володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену 

комунікативною метою; аналізує основні наукові досягнення лінгвістичних 

досліджень, застосовує їх під час з’ясування мовних питань. 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей. 

5. Лектор: кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики Желязкова В.В. 

6. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних та інноваційних методів, упровадженням 

інтерактивного навчання та інноваційних технологій, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  60% балів студенти накопичують на 

заняттях та під час поточного контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: українська. 

Список рекомендованої літератури: 

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: Підручник. / Ю.О. Карпенко – 

К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 336 с.  

2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів 

філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / М.П.Кочерган 

– К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 368 с.  

3. Нариси загального мовознавства : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. 

навч. закл. : у 2 ч. / Г. С. Кириченко, С. В. Кириченко, А. П. Супрун ; за 

ред. А. П. Супрун. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. Ч. І : Мова, її 

будова та функції в суспільстві. – 2008. 
 

 

Назва: Історія, теорія та критика літератури країни, мова якої вивчається   

Ідентифікація 

Шифр: ДВВ3.2.1.03 Характеристика навчального курсу 
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Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 6,5 

Модулів:2 

Змістовних модулів:9 

Загальна кількість годин: 195 год. 

Тижневих годин: ІІ семестр – 2 

год. 

Нормативна 

Курс: ІV 

Семестр: VII, VIII 

Лекції: 26 

Самостійна робота: 119 

Практичні, семінарські заняття: 50 

залік – 7 семестр 

екзамен – 8 семестр 

2. Мета курсу:  

• ознайомити з історією англійської та американської літератури, 

включаючи біографії видатних класиків та сучасних письменників Англії і 

США, використовуючи матеріал для читання у вигляді оригінальних 

хрестоматійних текстів, які обрані з творів цих авторів; 

• поновити знання з історії та культури Великобританії та США, їх 

традиції, пов’язані з творчістю письменників, що вивчаються. У зв’язку з тим, 

що література повинна служити кращому вивченню практичних знань 

студентів, елементи стилістичного аналізу. 

Опис курсу. 

Модуль 1. Література Англії 

Тема 1. Англійська література середніх віків. 

Тема 2. Англійська література епохи відродження. 

Тема 3. Англійська література VIII ст. 

Тема 4. Англійська література на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

Тема 5. Англійська література ХХ та XXI ст. 

Модуль 2. Література США 

Тема 1. Американська література ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Тема 2. Американська література  ХІV століття. 

Тема 3. Американська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Тема 4. Американські письменники ХХ століття. Розмаїття  жанрів. 

28. Завдання курсу. 

 підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів; 

поглибити знання студентів з літературою країн, що вивчаються;  

 навчити проводити порівняльний аналіз творів, що написані 

англійською та рідною мовами;  

 поліпшити навички практичного володіння англійською мовою. 
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У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загально-предметні: полікультурна компетентність, історико-країнознавча, 

етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 

ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція та 

компетенція інтерпретації англомовних художніх творів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу самостійного вибору ВНЗ. 

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 

мови і літератури Мироненко Т.П.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська.  

 

Назва: АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ 

 

Ідентифікація 

Шифр: 1.12 ДВС 2.2.2.03 Характеристика навчального курсу 
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Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:2 

Змістовних модулів:4 

Загальна кількість годин: 210 год. 

Тижневих годин: ІII семестр – 4 год. 

                              IV семестр – 4 год. 

Нормативна 

Курс: ІI 

Семестр: ІІІ, IV 

Лекції: -  

Практичні заняття: 88 

Самостійна робота: 122 

Вид контролю: залік, екзамен 

Мета курсу:  

Мета - вдосконалення навичок усного та писемного мовлення, вільного 

розуміння художнього тексту, збагачення словникового запасу, формування 

лінгвокраїнознавчої та культурної компетенції. 

•   засвоєння близько 3000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах тем, 

що вивчаються; 

• 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); 

•  розуміння на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови 

стандартної та чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

•   упевнене спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем;  

• уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

•  розвиток гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок 

формування усіх його видів; 

•  розвиток письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та 

приватних листів, а також написання творів; 

• засвоєння певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо. 

Опис курсу. 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Літературна спадщина С. Моема. 

Тема 2. The Painted Veil. Глави 1-3. 

Тема 3. The Painted Veil. Глави 4 - 5 

Тема 4. The Painted Veil. Глави 6 - 8 

Тема 5. The Painted Veil. Глави 9 - 11 

Тема 6. The Painted Veil. Глави 12 - 13 

Тема 7. The Painted Veil. Глави 14 - 16 

Тема 8. МКР №1 

Змістовний модуль 2 

Тема 1. The Painted Veil. Глави 17 - 20 

Тема 2. The Painted Veil. Глави  21 – 23 

Тема 3. The Painted Veil. Глави  24 – 26 
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Тема 4. The Painted Veil. Глави  27 – 29 

Тема 5. The Painted Veil. Глави  30 – 31 

Тема 6. The Painted Veil. Глави  32 – 33 

Тема 7. Перегляд екранізації роману за книгою “The Painted Veil”. (І частина) 

Тема 8. МКР № 2 

Змістовий модуль 3.  

Тема 1. The Painted Veil. Глави 34 – 36 

Тема 2. The Painted Veil. Глави 37 - 38 

Тема 3. The Painted Veil. Глави 39 - 40 

Тема 4. The Painted Veil. Глави 41 - 42 

Тема 5. The Painted Veil. Глави  43 - 46 

Тема 6. The Painted Veil. Глави 47 - 49 

Тема 7. The Painted Veil. Глави 50 - 53 

Тема 8. The Painted Veil. Глави  54 -57 

Тема 9. The Painted Veil. Глави 58 – 60 

Тема 10. The Painted Veil. Глави 61 – 62 

Тема 11 Підготовка до МКР 

Тема 12. Перегляд екранізації роману за книгою “The Painted Veil”. (ІІ частина) 

Тема 13. Твір «Кітті, яким би було її життя сьогодні.» 

Тема 14.  МКР№2 

Змістовний модуль 4 

Тема 1. The Painted Veil. Глави 63 – 64 

Тема 2. The Painted Veil. Глави 65 – 66 

Тема 3. The Painted Veil. Глави 67 – 68 

Тема 4. The Painted Veil. Глави 69 – 70 

Тема 5. The Painted Veil. Глави 71 – 72 

Тема 6. The Painted Veil. Глави 73 – 74 

Тема 7. The Painted Veil. Глави 75 

Тема 8. The Painted Veil. Глави 76 

Тема 9. The Painted Veil. Глави 77 

Тема 10. The Painted Veil. Глави 78 

Тема 11. The Painted Veil. Глави 79 

Тема 12. The Painted Veil. Глави  80 

Тема 13. Твір  «Мій улюблений герой роману» 

Тема 14. МКР №4 

 

Завдання курсу: 

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

  - теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної,    

    граматичної і фонетичної компетенцій; 

  - сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої  

    компетенції в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

  - форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої  

     і соціокультурної компетенцій. 

 

вміти : 

-    каліграфічно правильно писати; 

-    методично правильно вести записи на дошці та у зошиті; 

-    складати різної складності запитання; 

-    сприймати на слух та зір помилки у мові товариша та виправляти їх; 

     -    виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання  

     висловлювань на основі певного комунікативного наміру; 

 

Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу вільного вибору студентів.  

Викладачі: викладач Батрак Т.В., викладач Зозуля Ю.Ю. 

Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

Назва: ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ 

 

Ідентифікація 

Шифр: ДВВ 3.2.1.04 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Модулів:1 

Змістовних модулів:4 

Загальна кількість годин:120 год. 

Тижневих годин: VI семестр – 3 год. 

Нормативна 

Курс: ІIІ 

Семестр: VI 

Лекції: -  

Практичні заняття: 40 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

Мета курсу:  
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практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну 

компетенції; 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенції; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як 

мовою, так і культурою англомовного світу; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що 

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного 

професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з 

різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання 

професійно орієнтованих завдань; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

Опис курсу. 

Змістовний модуль 1.  

Тема 1: Творча спадщина Луїзи Мей Олкотт. Історія створення роману «Маленькі жінки». 

Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 1-3. Гра в пілігримів. Щасливе Різдво. Онук 

містера Лоренса.   

Тема 2: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 4-6. Ноші пілігримів. Сусіди. Бесс 

знаходить чудовий палац. 

Тема 3: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 7-9. Емі в долині приниження. Джо 

зустрічає Аполіона. Мег на яр марці марнославства. 

Тема 4: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 10-12. Піквікський клуб. Новий досвід. 

Табір генерала Лоренса. 

Тема 5: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 13-15. Повітряні замки. Таємниці. 

Телеграма. 

Тема 6: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 16-17. Листи. «Маленька сумлінність».  

Тема 7: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 18-19. Похмурі дні. Заповіт Емі. 

Тема 8: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 20-21. Зізнання. Лорі – порушник покою і 

Джо – миротвориця. 

Тема 9: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 22-23. Щасливі луги. Тітка Марч вирішує 

питання. 

Тема 10: МКР № 1 

Змістовний модуль 2: 

Тема 1: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 24-26. Поговорімо про старих знайомих. 

Перще весілля. Творчі пошуки. 

Тема 2: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 27-29. Літературні уроки. Досвід 

сімейного життя. Візити. 

Тема 3: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 30-32. Наслідки. Наш закордонний 

кореспондент. Делікатні труднощі. 

Тема 4: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 33-35. Щоденник Джо. Друг. Біль у серці. 

Тема 5: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 36-37. Таємниця Бесс. Нові враження. 

Тема 6: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 38-39. На полиці. Ледар Лоренс. 

Тема 7: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 40-41. Долина тіні. Навчаючись забувати. 

Тема 8: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 42-43. Зовсім самотня. Сюрпризи. 

Тема 9: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 44-45. Мілорд і міледі. Дейзі і Демі. 

Тема 9: Луїза Мей Олкотт «Маленькі жінки» Глави 46-47. Під парасолькою. Жнива. 

Тема 10: МКР № 2 

 

Завдання курсу: забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та 
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вмінь, необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; 

надати студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної 

діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням 

англомовних текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички 

обробки тексту при перекладі з англійської мови на українську та з української 

на англійську. 

На III курсі здійснюється навчання двом видам читання: вивчаючому 

(детальному) читанню, яку передбачає повне розуміння тексту, що читається, 

та ознайомлювальному, 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. 

 Більше уваги треба приділяти й технічному боку читання, тому що від 

володіння технікою читання залежить розуміння того, що читають, а також 

розвиток вмінь виразного читання, дуже важливого для майбутнього вчителя.  

Курс розраховано на інтенсивне вивчення, закріплення та практичне 

застосування даного матеріалу. 

По закінченню III курсу студенти мають сприймати загальний зміст 

та/або деталі повідомлень (розповіді, описи, діалоги), бути здатними 

знаходити у повідомленні потрібну інформацію, визначити послідовність 

подій, сформувати механізм контекстуальної здогадки. Досягнення такої 

мети здійснюється як за рахунок спеціальних вправ впродовж аудиторних 

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

завдяки домашній та самостійній роботі (роботі над проектами, вивчені 

додаткових джерел англомовних авторів). 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати: теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, 

граматичної та фонетичної компетенцій; 

-сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

-форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій. 

- вміти: читати з швидкістю – 500д.з./хв. 

- використовувати ознайомлювальне читання на матеріалі адаптованої 

художньої літератури зі швидкістю 600 д.з./хв. 

- вільно, правильно у звуковому та інтонаційному відношенні читати голосно 

підготовлений текст, а також новий текст, збудований на знайомому мовному 

матеріалі. 

Статус у навчальному плані. 
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Нормативний курс із циклу професійної підготовки. 

Викладачі: викладач Батрак Т.В., викладач Зозуля Ю.Ю. 

Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

 

Назва: КОМУНІКАТИВНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Ідентифікація 
Шифр: 1.12 ДВС 2.2.3.04 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:9 

Модулів:5 

Змістовних модулів:5 

Загальна кількість годин: 270 год. 

Тижневих годин: ІІІ семестр – 5 год., IV 

семестр – 3 год. 

Нормативна 

Курс: ІІ 

Семестр: ІІІ, IV 

Практичні заняття: 120 

Самостійна робота: 150 

Види контролю: залік, екзамен 

Мета курсу: Метою дисципліни «Комунікативна граматика» є пояснити 

всі існуючі синтаксичні особливості граматичного устрою сучасної англійської 

мови, забезпечити правильність їх розуміння та навчити студентів правильному 

застосуванню граматичних правил при аналізі складного та простого речень, 

при перекладі, а також в усному та писемному мовленні.   

Опис курсу. 

Змістовий модуль 1. Способи дієслова.  

Тема 1. Способи дієслова.  

Тема 2. Дійсний спосіб. 

Тема 3. Наказовий спосіб.   

Тема 4. Непрямі (умовні способи) дієслова. 

Тема 5. The Conditional Mood. 

Тема 6. Subjunctive II 

Тема 7. The Suppositional Mood.  

Тема 8. Subjunctive I 

Тема 9. Узагальнення матеріалу модулю. 

Тема 10. МКР № 1. 

 

Змістовий модуль 2. Модальні дієслова. 
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Тема 1. Модальні дієслова. Основні поняття. 

Тема 2. Модальне дієслово “Can”. 

Тема 3. Модальне дієслово “May”. 

Тема 4. Модальне дієслово “Must”. 

Тема 5. Модальні дієслова ”Should and Ought”. 

Тема 6. Модальне дієслово “to be + Infinitive”. 

Тема 7. Модальне дієслово ‘to have + Infinitive”. 

Тема 8. Модальне дієслово “Shall”. Модальне дієслово “Will”. Модальне 

дієслово “Would”. 

Тема 9. Модальне дієслово “Dare”. Модальне дієслово “Need”. 

Тема 10. Узагальнення матеріалу модулю. 

Тема 11. МКР № 2. 

 

Змістовий модуль 3. Типи речень. Просте речення. Головні члени 

речення.   

Тема 1. Способи дієслова. Повторення. 

Тема 2. Модальні дієслова. Повторення. 

Тема 3. Просте речення. Класифікація простих речень.   

Тема 4. Зв’язок слів у реченні. Типи речень залежно від мети 

висловлювання та структури. 

Тема 5. Підмет. Засоби вираження. 

Тема 6. Складний підмет. Речення з «it». 

Тема 7. Простий присудок. 

Тема 8. Складний присудок. 

Тема 9. Узгодження присудка з підметом. 

Тема 10. Другорядні члени речення.  

Тема 11. Додаток. Способи вираження додатку. Типи додатку. 

Тема 12. Складний   додаток.   

Тема 13. Означення. Способи визначення. Прикладка. Види прикладки. 

        Тема 14. Обставина. Способи вираження. Типи обставин. Місце обставин. 

Тема 15. Узагальнення матеріалу модулю. 

Тема 16. МКР № 3. 

 

Змістовий модуль 4. Просте речення. Другорядні члени речення.    

Тема 1. Односкладові речення. Речення з однорідними членами. 

Тема 2. Відокремлені члени речення. Незалежні елементи речення. 

Тема 3. Просте речення. Аналіз простого речення. 

Тема 4. Складносурядне речення. Пунктуація. Відносини між реченнями у 

складносурядному реченні. 

Тема 5. Складнопідрядні речення. Пунктуація. 

Тема 6. Засоби зв’язку підрядних речень. 

Тема 7. Узагальнення матеріалу модулю. 

Тема 8. МКР № 4. 

 

Змістовий модуль 5. Складносурядне речення. Складнопідрядне 

речення. Пунктуація.   
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Тема 1. Підрядні підметові. 

Тема 2. Підрядні присудкові. 

Тема 3. Підрядні додаткові. 

Тема 4. Підрядні означальні. 

Тема 5. Вживання who, which, that в підрядних означальних. 

Тема 6. Підрядні обставинні. 

Тема 7. Речення змішаного типу. 

Тема 8. Аналіз складного речення. 

Тема 9. Складнопідрядне, змішане та просте речення. 

Тема 10. Узагальнення матеріалу модулю. 

Тема 11. МКР № 5.  

Завдання курсу. 

Студент повинен знати: 

1. особливості синтаксичної сполучуваності слів у складі фрази й речення; 

2. типа членів речення та способи їх вираження; 

3. особливості синтаксичної організації речення; 

4. порядок слів у реченні, види і функції інверсії; 

5. типи складних речень, засоби зв’язку, види підрядних речень у складі 

складнопідрядного; 

6. способи організації речень в тексті, правила пунктуації; 

7. особливості використання граматичних одиниць в залежності від типу 

мовлення (усне/писемне, формальне/неформальне). 

Студент повинен вміти: 

1. використовувати вивчені граматичні структури адекватно ситуаціям 

мовленнєвого спілкування в усному та писемному мовленні; 

2. застосовувати вивчені граматичні явища та структури у відповідності із 

заданим функціонально-стилістичним регістром; 

3. створювати зв’язні тексти з дотримуванням правил та норм відповідного 

типу дискурсу; 

4. визначати й передавати відповідними мовними засобами 

комунікативний центр речення-висловлювання і/або його емфатичний 

характер; 

5. пояснювати вивчені граматичні структури на англійській мові, 

ілюструючи їх прикладами; 

6. ідентифікувати та коментувати використання вивчених явищ у зв’язному 

усному та писемному мовленні.  

Статус у навчальному плані. 

Вибірковий курс із циклу професійних компетентностей 

Викладачі: Кордюк Олена Миколаївна, Варфоломєєва Юлія Юріївна, 

Ніколаєва Жанна Володимирівна, викладачі кафедри англійської мови і 

літератури 

Форми і методи навчання: Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 
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освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

Мова викладання: англійська 

Назва: Академічне писемне мовлення англійської мови 
1. Ідентифікація 

Шифр: ДВС2.2.3.05 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Вибіркова 

Курс: ІI 

Семестр: ІII 

Лекції: 6 

Практичні, семінарські заняття: 24 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

2. Мета курсу:  

Метою курсу є оволодіння лінгвістичними та герменевтичними 

компетенціями, історичними знаннями і теоретичним інструментарієм, 

необхідними для аналітичного читання та використання у власній дослідницькій 

роботі наукових текстів, що належать до різних континентально-європейських 

традицій. 

практична: формувати у студентів вміння до написання наукової роботи  

англійською мовою за допомогою комунікативої, лінгвістичної і 

соціокультурної  компетенцій; 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку 

з іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як   мовою, так і культурою англомовного картиною світу; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої освіти, що 

стане передумовою їх наступного професійного росту; 
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професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання англійської мови за 

допомогою залучення до виконання професійно орієнтованих завдань спрямованих 

на розвиток умінь писати академічною мовою; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного 

функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами. 

5. Опис курсу. 

Модуль. Modern Academic English Writing 

Змістовний модуль 1. Essay Writing 

Тема 1. Academic writing style 

Тема 2. Paragraph writing 

Тема 3. Essay writing 

Змістовний дуль 2. Scientific writing 

Тема 1. Main constituents of research paper 

Тема 2. Style of research paper 

Тема 3.Thesis writing 

6. Завдання курсу. 

 забезпечення вільного володіння академічною англійською мовою 

(особливо в ситуаціях професійного спілкування); 

 навчити студентів розумінню сутності лексичних явищ сучасної 

академічної англійської та української мови, усвідомленню процесів взаємодії 

соціальних та мовних факторів, процесів збагачення словникового складу мов, 

утворення терміносистем у зв’зку з розвитком науки та техніки; 

 забезпечити студентів сумою знань, які допоможуть їм як фахівцям-

філологам правильно інтерпретувати мовні факти, глибоко осмислювати тексти, що 

вивчаються. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: полікультурна компетентність, історико-

країнознавча, етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 
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ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція та 

компетенція інтерпретації англомовних художніх творів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу вільного вибору студента.   

6. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови 

і літератури Добровольська Л.С. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8.Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська.  

Назва: Академічне писемне мовлення англійської мови 
2. Ідентифікація 

Шифр: ДВС2.2.3.02 Характеристика навчального 

курсу 

Кількість кредитів 

відповіднихECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 

год. 

Вибіркова 

Курс: III 

Семестр: VI 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 
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Тижневих годин: 2 год. Вид контролю: залік 

7. Мета курсу: 

Метою курсу є оволодіння лінгвістичними та герменевтичними 

компетенціями, історичними знаннями і теоретичним інструментарієм, 

необхідними для аналітичного читання та використання у власній дослідницькій 

роботі наукових текстів, що належать до різних континентально-європейських 

традицій. 

практична:формувати у студентів вміння до написання наукової роботи 

англійською мовою за допомогою комунікативної, лінгвістичної і 

соціокультурної компетенцій; 

когнітивна:формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з 

іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча:формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як   мовою, так і культурою англомовного картиною світу; 

освітня:розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, 

що допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої освіти, що стане передумовою їх 

наступного професійного росту; 

професійна:формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання англійської мови за 

допомогою залучення до виконання професійно орієнтованих завдань спрямованих 

на розвиток умінь писати академічною мовою; 

виховна:виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного 

функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами. 

8. Опис курсу. 

Модуль. Modern Academic English Writing 

Змістовний модуль 1. Essay Writing 

Тема 1. Academic writing style 

Тема 2. Paragraph writing 
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Тема 3. Essay writing 

Змістовний дуль 2. Scientific writing 

Тема 1. Main constituents of research paper 

Тема 2. Style of research paper 

Тема 3.Thesis writing 

9. Завдання курсу. 

 забезпечення вільного володіння академічною англійською мовою (особливо 

в ситуаціях професійного спілкування); 

 . навчити студентів розумінню сутності лексичних явищ сучасної академічної 

англійської та української мови, усвідомленню процесів взаємодії соціальних та 

мовних факторів, процесів збагачення словникового складу мов, утворення 

терміносистем у зв’язку з розвитком науки та техніки; 

 забезпечити студентів сумою знань, які допоможуть їм як фахівцям-

філологам правильно інтерпретувати мовні факти, глибоко осмислювати тексти, що 

вивчаються. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

 І. Загально-предметні: полікультурна компетентність, історико-

країнознавча, етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 

 ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція та 

компетенція інтерпретації англомовних художніх творів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Вибірковий курс із циклу вільного вибору студентів. 

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 

мови і літератури Добровольська Л.С.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьох бальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  
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(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська 

 

Назва: СТИЛІСТИКА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО 

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ 

1. Ідентифікація 

Шифр Характеристика навчального курсу 

варіативна 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS 3 

Курс 4 

Модулів 1 Семестр 8 

Змістовних модулів:2 Лекції 10 

Загальна кількість годин: 90 год. Практичні заняття 20 

Тижневих годин:3 Самостійна робота: 60 

 Вид контролю: залік 

 

2. Мета курсу: Метою курсу є систематизація та поглиблення знань про 

публіцистичний стиль як функціональний різновид літературної мови. 

Особливу увагу при вивченні даного курсу приділяється аналізу жанрової 

специфіки публіцистичного стилю. 

3. Опис курсу. 

Тема 1. Публіцистичний стиль як функціональна різновид англійської 

літературної мови. 

Місце публіцистичного стилю в системі функціональних стилів. Коротка 

історія формування публіцистичного стилю. Особливості публіцистичного 

стилю: екстралінгвістичні фактори, стильові риси. Мовна системність 
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публіцистичного стилю. Мовні засоби вираження специфіки газетно-

публіцистичного стилю (словотвірні, лексичні, морфологічні, синтаксичні). 

Мовностилістичні зміни в сучасних ЗМІ (зміни інформаційної норми, 

стилістичне різноманіття, діалогічність). Мовна гра та іронія як відмінні риси 

сучасних ЗМІ. Вплив ЗМІ на свідомість людей в сучасному суспільстві. 

Тема 2. Підстилі і жанри публіцистичного стилю.  

Основні підходи до виділення підстилів публіцистичного стилю. Журнальна 

публіцистика, газетно-публіцистичний, політико-агітаційний підстилі, радіо- і 

телепубліцистика. Жанри журнальної публіцистики: памфлет, нарис, 

проблемна стаття. Жанри газетно-публіцистичного під стилю: інформаційні 

(замітка, репортаж, інтерв'ю, звіт і ін.); аналітичні (стаття, кореспонденція, 

рецензія, огляд, огляд і ін.); художньо-публіцистичні (есе, нарис, фейлетон, 

памфлет). Малі комічні жанри (жанр жартівливого коментаря до цитати і ін.) 

Зміни в системі жанрів газети. Жанри політико-агітаційного під стилю: відозви, 

заклики, прокламації, листівки, виступи на мітингах. Характеристика 

периферійних жанрів, що відбивають взаємодію функціональних стилів (нарис, 

фейлетон). Аналіз публіцистичних текстів різних жанрів. 

Тема 3. Категорія діалогічності в текстах публіцистичного стилю.  

Текстові категорії в публіцистичному стилі (категорії діалогічності, оцінки, 

акцентними і ін.). Особливості репрезентації текстових категорій в 

публіцистиці. Діалогічність як одна з центральних текстових категорій 

публіцистичної мови. Комунікативна спрямованість публіцистичного стилю. 

засоби вираження категорії діалогічності в текстах публіцистичного стилю: 

питально-відповідні комплекси, питальні пропозиції, проблемні питання, 

звернення до читача в формі імперативу, повтор та ін. Функції засобів 

вираження діалогічності: репрезентація плану мови «третіх» осіб, вказівка на 

характер взаємодії смислових позицій, експлікація автодіалогічності, 

спонукання. Засоби вираження чужої смислової позиції: цитація, непряма мова, 

вступне слово та ін. Форми вираження діалогічності: зіставлення двох і більше 

різних точок зору, «розмова» з читачем з метою залучення його уваги до змісту 

промови і т.д. 
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Тема 4. Смислова структура та засоби зв'язку публіцистичного тексту. 

Структурна організація публіцистичного тексту як взаємодія категорій форми і 

змісту. Композиція текстів різних жанрів публіцистичного стилю. Засоби 

зв'язку в текстах публіцистичного стилю.  

Тема 5. Категорії і фактори текстотворення при створенні публіцистичного 

тексту.  

Образи автора і адресата як основні категорії текстообразования 

публіцистичного тексту. Лінгвістичні фактори текстотворення (об'єктивні: 

мовна норма, функціональний стиль, типи викладу; суб'єктивні: ключові слова, 

заголовок, тематичні групи, стилістичні способи, типи висування). Мовна 

норма в публіцистичному стилі. Назва публіцистичного тексту (заголовок, 

підзаголовок). Функції заголовка. типи мови в текстах різних жанрів 

публіцистичного стилю. екстралінгвістичні фактори текстотворення 

(об'єктивні: ситуація, жанр, асоціативні норми, пресуппозиция; суб'єктивні: 

ситуація, що втілюється в тексті, особистість автора, тема і ідея тексту). 

Значення пресуппозиции для інтерпретації і розуміння публіцистичного тексту. 

Індивідуальний стиль в публіцистичних текстах. Поняття текстової норми. 

Особливості текстової норми (історична мінливість, відносна стійкість, 

варіативність, об'єктивність і суб'єктивність). Види текстових норм: 

комунікативно-прагматичні, жанрово-стилістичні, композиційно-мовні, норми 

змістовного плану тексту і норми, пов'язані з його технічним оформленням . 

Текстова норма в публіцистиці. 

Тема 6. Прецедентні тексти в газетно-публіцистичному дискурсі. Поняття 

прецедентного тексту. Типи і функції прецедентних текстів. Джерела 

прецедентних текстів (прислів'я, приказки, фразеологізми, літературні цитати, 

латинські вирази, рядки з пісень та ін.). Прецедентні імена в текстах газетно-

публіцистичного стилю. Особливості функціонування прецедентних текстів в 

газетному дискурсі.  

Тема 7. Регулятивність публіцистичного тексту. Регулятивність як системна 

якість тексту. лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби регулятивного 
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публіцистичного тексту. Регулятивний потенціал образних засобів в текстах 

публіцистичного стилю. Прецедентні тексти в аспекті регулятивного.  

Тема 8. Особливості рекламного тексту.  

Функціонально-стильовий статус рекламних текстів. Екстралінгвістичні і 

лінгвістичні особливості рекламних текстів. Види реклами. Поняття норми в 

рекламному тексті. Мовна гра та прецедентність в рекламі. Регулятивний 

потенціал рекламного тексту. Роль реклами в сучасному суспільстві.  

Тема 8. Мова і стиль електронних ЗМІ.  

Особливості створення теле- і радіопередачі. Специфіка телевізійної передачі 

(радіопередачі). Мовне оформлення і композиція телевізійної передачі 

(радіопередачі). Загальна і мовна культура ведучого передачі. Жанри теле- і 

радіожурналістики. Зміни в системі жанрів телепублицістикі. 

4. Завдання курсу. 

1) ознайомити студентів з теоретичними основами курсу «Стилістика 

публіцистичного тексту »; 

2) розвивати навички створення публіцистичних текстів різних жанрів з 

урахуванням об'єктивних і суб'єктивних факторів текстообразования; 

3) удосконалювати текстову компетентність; 

4) сприяти формуванню наукового світогляду студентів. 

1. В результаті освоєння курсу студент-бакалавр повинен знати:  

1) теоретичні основи розвитку публіцистичного стилю; 

2) мовні і стилістичні особливості публіцистичного стилю мовлення; 

3) сучасні тенденції в системі жанрів, в мові газетної і телевізійної 

публіцистики; 

3) особливості композиції і мовного оформлення різних жанрів 

публіцистичного стилю. 

вміти: 

1) аналізувати тексти публіцистичного стилю; 

2) створювати публіцистичні тексти різних жанрів; 

володіти: 
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1) навичками стилістичного аналізу мовних одиниць в текстах публіцистичного 

стилю, а також окремих текстів; 

2) навичками створення текстів різних жанрів публіцистичного стилю. 

5. Статус у навчальному плані. 

Варіативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедрі англійської мови та 

літератури Філіпп’єва Т.І. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

9. Мова викладання: англійська 

 

Назва: ПРИКЛАДНЕ МОВОЗНАВСТВО 

(ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ) 

 

1. Ідентифікація 
Шифр: ДВС 1.2. (01-07)  Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:6 

Модулів:2 

Загальна кількість годин: 180 год. 

Тижневих годин: ІІ семестр – 6 год. 

Нормативна 

Курс: ІІІ 

Семестр: V 

Лекції: 24 

Практичні заняття: 36 

Самостійна робота: 120 

Вид контролю: екзамен 

Мета курсу: осмислити роль мови у формуванні етнічних спільнот, 

виявити співвідношення мови та культури у рамках етноантропоцентричного 

підходу у лінгвістиці. 

2. Опис курсу. 

Тема 1.Теоретичні засади становлення та розвитку етнолінгвістики та 

лінгвокультурології. Межовістьетно лінгвістики та лінгвокультурології з 
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культурологією, етнологією, етнографією, соціологією та іншими царинами 

гуманітарного знання. Праці І. Гердера, Г. Штейна, В. Вундта, О. Потебні  в 

контексті становлення етнолінгвістики та лінгвокультурології. Філософія мови і 

культуриВ.фон Гумбольдта. Гіпотеза «лінгвістичної відносності» Е.Сепіра, 

Б.Уорфа.  

Тема 2.Глобалізаціякультури в сучасному світі. Проблема 

співвідношення і взаємозв’язку мови, культури, етносу. Національна специфіка 

мовної картини світу. Мова і ментальність. Етнічні процеси та мова. Фактори 

формування етносів та мов. Типи мовних станів в усному та писемному 

мовленні. Співвідношення етносів та мов. Етно-соціальні функції мови. 

Тема 3.Основнітенденціїмовногорозвитку в сучасних державах. 

Поліетнічність в етнолінгвістиці. Білінгвізм. Види білінгвізму. Білінгвізм та 

мова емігрантів. Мова-посередник. Етнічні аспекти мовної політики. Державна 

мова. Критерії вибору і місця державної мови. Місце іноземних мов за 

відношенням до державної у країні. Кодифікація та нормалізація державної 

мови. Закон про мови в Україні. Мовні проблеми на Україні сьогодні.  

Тема 4. Проблема дослідження мовної картини світу. Структура мовної 

системи світу. Взаємодія мовної і до мовної картини світу. Змінюваність мовної 

картини світу. Сучасність та архаїчність лексики. Між мовне зіставлення як 

основний метод дослідження світу. Лексико-семантичний рівень дослідження 

мовної картини світу. Граматичний рівень дослідження мовної картини світу. 

Моделювання – об’єкт етнолінгвістики. Поняття логіко-понятійної моделі 

об’єкта. Ентогенез та етнічна історія. як об’єкт моделювання в етнолінгвістиці. 

Тема 5.Мовні знаки культури. Оцінне значення слів та словосполучень із 

національно-культурним компонентом. Поняття мовного образу. Національно-

мовний образ свiту, художній образ України, українського простору. Етнонім 

«українець» у лексичній системі мови. Мовнi образи. Етнокультурна семантика 

антропонімів. Одяг українців. 

Тема 6.Слова-образи. Фольклорна символіка як засіб відображення 

національного світобачення (порівняльна типологія російських та українських 

відповідників). Відображення в лексиці української мови уявлень слов’ян про 

час. Найменування природних явищ, небесних реалій та їх взаємозв’язок з 

особливостями національного характеру. Рослинні символи. Етноміфологеми. 

Гідроніми. Зоонiмiка. Слова-образи української демонології. 

Тема 7.Оцінна характеристика народних фразем. Назви спорідненості та 

свояцтва. Етнолінгвістична характеристика назв одягу. Назви страв 

національної кухні та продуктів харчування Етноестетика мови родинних і 

календарних обрядів. 

Тема 8.Лінгвокультурнийаналізмовнихсутностей.Типологічна 

характеристика мови і культури. Різні підходи у вирішенні проблеми 

співвідношення мови і культури лінгвокультурний аспект фразем, символів, 

стереотипів, метафор. Образ людини в наслідках її культурної мовної творчості. 

Гендерна дихотомія в культурі і мові. Образ людини в міфологічній свідомості. 

Ключові концепти культури. Поняття лінгвокультурний концепт: визначення, 

характерні риси. 

3. Завдання курсу. 
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1. З’ясувати місце і роль етнолінгвістики у колі лінгвістичних та 

нелінгвістичних дисциплін. 

2. Розглянути питання формування етносів та мов. Співвідношення 

етносів та мов. Етносоціальні функції мови. 

3. Засвоїти поняття поліетнічності в етнолінгвістиці. Білінгвізм та мова 

емігрантів. Мова-посередник.  

4. Розмежувати поняття «рідна мова» та «національна мова».  

3. Визначити сутність поняття «мовна картина світу». 

4. Навчитися проводити лінгвістичний аналіз тексту з точки зору 

походження та уживаності лексики. 

5. Ознайомитися з процесами впливу на мовну структуру міфології, 

психології, звичаїв, побуту, вірувань, обрядів, загальної культури й менталітету 

етносу 

6. Укласти словник етнолінгвіста. 

7. Ознайомити студентів із сучасними підходами до дослідження мовного 

матеріалу з позицій лінгвокультурології. 

8. Визначити поняття лінгвокультурного концепту та вивчити різні 

підходи до його аналізу.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими фаховими 

компетентностями: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх 

досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою термінологією; 

володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену 

комунікативною метою. 
4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

5. Лектор: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

Мікрюкова К.О.  

6. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних та інноваційних методів, упровадженням 

інтерактивного навчання та інноваційних технологій, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 60% балів студенти накопичують на 

заняттях та під час поточного контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: українська 
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