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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

складена викладачем кафедри германської філології та перекладу Васіною І.В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньої 

програми Переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості вживання лексичних одиниць 

в англійському усному та писемному мовленні. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Практичний курс англійської мови» вивчається одночасно та на базі таких дисциплін, 

як «Граматичні категорії та практична граматика англійської мови», «Практичний курс 

перекладу з англійської мови», «Порівняльна граматика англійської та української мов», 

«Порівняльна лексикологія англійської та української мов» та інших дисциплін. 

Програма базується на таких принципах: 

― релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби 

студентів; 

― активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу і несуть 

персональну відповідальність за свій подальший освітній і професійний розвиток; 

― розвиток особистості: визначається важливість особистісного та інтелектуального 

розвитку студентів і закладаються умови для реалізації особистості; 

― професійне вдосконалення: передбачається безперервний самостійний професійний 

розвиток студентів протягом життя; 

― інтегративність: усі компоненти програми взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

формулюється, виходячи із загальної мети всіх років навчання, та полягає у наступному: 

– формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і соціокультурних 

знань; 

– розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу; 

– розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; 

– формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та перекладу. 

Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню лінгвістичної природи певних 

типів мовних одиниць, встановленню їх семантичного навантаження та, відповідно до цього, 

визначенню способів їх адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи 

тексту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної 

діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних 

текстів, письмом); 

2) сформувати початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з 

англійської мови на українську та з української на англійську. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з різними 

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

ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими); 2) загальнокультурна 

(аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової 

науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

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

технологій (раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні 

задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 
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поданням та передаванням); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence); 

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

іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей спілкування); 

2) мовленнєва (володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, 

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

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 4) перекладацька (знання 

загальних  принципів перекладу, навички та уміння його здійснення); 5) екстралінгвістична 

(знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні)). 

Згідно з даною програмою процес навчання англійської мови в практичному курсі 

першої іноземної мови розподіляється на три етапи, які відрізняються об’ємом, характером та 

організацією матеріалу, цілями, змістом і методикою роботи, а також характером взаємодії з 

теоретичними курсами. 

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

автоматизми в області вимови, читання, графічно, орфографічно і пунктуаційно грамотного 

письма, структурного оформлення мовлення в усній та письмовій формі. Однак вже в цей 

період навчання важливо розвивати вміння перекомбінувати в мовленні вивчений матеріал в 

залежності від сфери спілкування, цілі комунікації, позиції партнерів у комунікації. При такому 

підході до процесу навчання у 2 семестрі продовжується закладання основ оволодіння 

аудіюванням, читанням, говорінням та писемним мовленням, причому навчання студентів цих 

видів мовленнєвої діяльності повинно здійснюватися з урахуванням деяких елементів основних 

функціональних стилів мовлення, зокрема, повсякденно-розмовного. В 3-му та 4-му семестрах 

робота ведеться на більш складному мовному матеріалі. 

Організація процесу навчання мови як засобу спілкування виходить із принципу 

комплексної координації всіх аспектів мови, взаємодії цього курсу з практичними курсами 

фонетики і граматики, а с 4-го семестру також з підготовкою до слухання лекцій з теоретичних 

курсів англійською мовою. 

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

основами усного та писемного мовлення. Студенти підводяться до поглибленого та 

деталізованого вивчення усіх боків мови, головним чином завдяки тому, що на другому етапі 

починається вивчення дисциплін лінгвістичного циклу, і викладач отримує можливість більш 

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

вдосконаленню мовленнєвих умінь в процесі аудіювання, читання, говоріння та писемного 

мовлення, навчаючи студентів цих видів мовленнєвої діяльності з урахуванням сфер 

спілкування. 

Основне завдання третього етапу – 7-8 семестри – подальше вдосконалення навичок і 

вмінь усного та писемного мовлення при можливо більш повному творчому застосуванні 

мовних засобів. Студенти повинні вміти вільно говорити мовою, що вивчається, володіти нею у 

всіх видах мовленнєвої діяльності. Дуже важливо, щоб вони вміли орієнтуватися у різних 

стилях мовлення при аудіюванні та читанні, вибирати правильний стиль викладу думок в усній 

і письмовій формі та різних сферах спілкування. У цей період посилюється філологічна 

направленість процесу навчання; накопичений запас (мовних) засобів і знання, придбані у ході 

вивчення теоретичних курсів, набувають реалізації у користуванні мовою як засобом 

комунікації. 

На всіх етапах викладання англійської мови повинно будуватися на основі сучасних 

методів, прийомів, засобів (в тому числі аудитивних, візуальних, аудіовізуальних, а також 

комп’ютерних технологій) і форм навчання, що сприяють реалізації усіх цілей вивчення мови, а 

також оптимізації та інтенсифікації процесу навчання, яка забезпечується його комунікативним 

і професійним напрямом, оптимальним зв’язком аудиторної, домашньої, лабораторної та 

позааудиторної роботи студентів, поступовим збільшенням питомої ваги їх самостійної роботи, 

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

ситуативно-ролевого навчання тощо. 
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У програмі розкривається зміст навчальної роботи по курсах та формулюються кінцеві 

вимоги по кожному року навчання, наводиться мовленнєва тематика, виділяються приблизні 

вимоги до іспитів, а також параметри оцінки сформованості вмінь в різних видах мовленнєвої 

діяльності, пропонується список літератури для роботи над «Практичним курсом першої 

іноземної мови / Практичним курсом основної іноземної мови (англійською)». 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ПЕРШИЙ КУРС 

На І курсі розпочинається робота над оволодінням основами усного та писемного 

мовлення, що передбачає використання текстів середньої складності та знайомство з деякими 

аспектами інтерпретації мовленнєвих явищ. На початку навчання студенти мають відповідати 

рівню B1+ (Independent User) та бути здатні: а) розуміти основний зміст повідомлень, 

викладених чіткою стандартною вимовою в межах знайомих тем та поширених повсякденних 

ситуацій; б) спілкуватися у найбільш типових ситуаціях, що виникають під час перебування у 

країні, мова якої вивчається; в) породжувати прості зв’язні тексти на знайомі теми або такі, що 

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

сподівання, обґрунтовувати та пояснювати власну точку зору. 

Досягнення цілей навчання на І курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а 

саме: 1) засвоєння близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; 

2) інтеграція навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях 

(для формування у студентів правильної вимови, логічного наголосу та відповідної інтонації 

текстам з діалогами передує система фонетичних вправ, граматичні вправи представляють різні 

способи застосування граматичних елементів для сприйняття та відтворення мовних ситуацій і 

відбивають сучасний стан граматики англійської мови); 3) розуміння на слух текстів, що 

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

мовлення; 4) упевнене спілкування в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем; 5) уміння 

долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 6) розвиток гнучких 

стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування усіх його видів; 7) розвиток 

письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та приватних листів, а також 

написання невеликих творів; 8) засвоєння певного обсягу соціокультурних знань за рахунок 

читання відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 9) формування 

загальних початкових навичок та вмінь перекладу з англійської мови на українську та з 

української на англійську в межах знайомих лексичних одиниць. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 480 годин / 16 кредитів ЄКТС. 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 

По закінченні І курсу студенти мають розуміти на слух загальний зміст та/або деталі 

повідомлень (короткі розповіді, повідомлення на автовідповідачі, описи, невеликі діалоги, теле- 

та радіо новини), бути здатними знаходити у повідомленні потрібну інформацію, визначати 

послідовність подій, сформувати механізм контекстуальної догадки. Досягнення такої мети 

здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у класі, включаючи спілкування з викладачем та 

іншими студентами, так і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування аудіокасет, 

радіопередач, перегляд телевізійних передач та кінофільмів). 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного непідготовленого 

спілкування, а не відтворення завчених текстів. З цією метою застосовуються мовленнєві 

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

аналізу, оцінки та формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. Навчання монологічного мовлення представлено в основному 

навчанням опису та розповіді. В ці форми монологічного мовлення впроваджуються елементи 

міркування, що забезпечує розвиток у студентів умінь складати опис, робити невеликі 

повідомлення тощо з урахуванням сфери комунікації та ситуації спілкування. Під час навчання 

діалогічного мовлення ведеться робота над різними функціональними різновидами діалогу, 

головним чином такими як: діалог-розпитування, обмін думками, обмін інформацією. Крім 

того, велика увага приділяється бесідам, зокрема тематичним бесідам з елементами 
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проблемності.  Протягом І курсу студенти мають засвоїти головні засоби вираження 26 

мовленнєвих функцій. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для розуміння 

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

елементів та засобів зв’язку між ними. Передбачається також формування навичок відновлення 

деформованих текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування змісту 

тексту, виходячи з наявної інформації. Цілеспрямований розвиток зазначених навичок та умінь 

здійснюється завдяки різноманітним та цікавим вправам, побудованим за рекурсивним 

принципом, коли студенти знову і знову перечитують текст, щоразу з новим завданням. 

Додаткову мотивацію забезпечує застосування виключно автентичних текстів, які практично не 

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

засобів масової інформації. 

На І курсі здійснюється навчання двох видів читання: вивчаючого (детального) читання, 

яке передбачає повне розуміння тексту, та ознайомлювального, коли розуміння складає 70-75% 

інформації, наданої в тексті. Ознайомлювальний вид читання розвиває у студентів вміння, 

необхідні для подальшого читання, головним чином, газетних матеріалів та літератури зі 

спеціальності. Вивчаюче читання може бути аудиторним та домашнім, а ознайомлювальне 

більшою частиною аудиторним, тому що відповідні вміння повинні спочатку формуватися під 

керівництвом викладача. Для домашнього читання (фронтального та індивідуального) 

рекомендуються твори сучасних письменників, адаптовані або оригінальні, але доступні за 

мовним складом для студентів І курсу. Велика увага приділяється й технічному боку читання, 

тому що від володіння технікою читання залежить розуміння того, що читають, а також 

розвиток вмінь виразного читання. 

На І курсі формуються навички та вміння графічно, пунктуаційно й орфографічно 

грамотного письма, а також навички та вміння писемного мовлення. Робота над писемним 

мовленням передбачає поступове оволодіння студентами такими мовленнєвими формами як 

опис, розповідь, варіантами їх сполучуваності та елементами міркування на основі 

різноманітних вправ. Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

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

(куховарських рецептів), міні-творів, а також завдань творчого типу, де студенти можуть 

проявити власну індивідуальність.  

Фахова перекладацька підготовка студентів вже на цьому ранньому етапі забезпечується 

завдяки вправам на переклад, які виконують узагальнюючу функцію, перевіряючи міцність 

перекладацьких лексико-граматичних навичок при роботі з текстом; спеціальним вправам для 

розвитку навичок роботи зі словниками, на компресію текстів, транскрибування власних імен 

та на засвоєння елементів перекладацького скоропису. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ. ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тематика курсу в основному відноситься до блоку «Людина та її оточення», який на усіх 

етапах тісно переплітається із соціокультурним компонентом: 

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

англомовних країнах; ролі та обов’язки членів родини, проблеми сім’ї та виховання дітей, 

проблеми підлітків і студентів в Україні та англомовних країнах; 

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

устаткування, житлові проблеми, ринок житла, оголошення про продаж житла в англомовних 

країнах; схеми одержання житла в Україні та англомовних країнах; 

3) Заклади харчування в Україні та англомовних країнах, сервірування столу в 

ресторані, меню та обслуговування в ресторані, способи обробки харчових продуктів для 

приготування страв, м’ясні та рибні страви, овочі та фрукти, спеції та десерти, напої та 

замовлення у ресторані, проблема здорового харчування, вегетаріанці та дієти; 

4) Шкільне та студентське життя, оптимальні стратегії навчання. 

Іншим блоком є фаховий, який тісно переплітається з гуманітарним блоком та 

соціокультурним компонентом: 
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1) Система дошкільної і шкільної освіти в Україні та англомовних країнах; 

2) Система професійно-технічної освіти в Україні та англомовних країнах; 

3) Система вищої освіти в Україні та англомовних країнах; 

4) Система наукових ступенів в Україні та англомовних країнах. 

В межах цього блоку проводиться контрастивне і паралельне введення елементів 

відповідної системи у трьох країнах (Україна, США та Великобританія), що дозволяє чітко 

бачити різницю між ними. 

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ 

Контроль засвоєння змісту курсу здійснюється переважно за допомогою комплексного 

тесту, який включає чотири частини: 

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

деталей, III – пошук конкретної інформації, IV – розпізнавання смислу та факторів відношення) 

має форму підтвердження або спростування, множинного вибору, заповнення пропусків або 

таблиць тощо, знаходження відповідника, дописування незакінчених речень; 

2) говоріння – студентів тестують парами (14 хвилин на кожну пару, чотири завдання: І 

– бесіда на особисті теми без візуальної опори; II – порівняння, протиставлення та 

розмірковування зі візуальною опорою на два або більше малюнків; III – обговорення та 

оцінювання з візуальною опорою на серію малюнків; IV – розвиток теми, яка обговорювалася в 

частині III, з перенесенням обговорення на особистий досвід студентів); 

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

такі ж, як і при контролі аудіювання), структура вправ для навчання читання відповідає тій, яка 

використовується при тестуванні; 

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

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

Лексичний та граматичний компоненти контролюються за допомогою окремих 

письмових перекладів англійською мовою з української (обсяг кожного перекладу – 1000 

знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 хвилин). Комплексний тест у повному обсязі 

використовується тільки раз у семестрі, на останньому тижні навчання. На усний іспит 

виноситься тільки тест для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного тесту 

складаються і виводиться середня, яка округлюється за арифметичними правилами. Контроль 

протягом семестру здійснюється за допомогою перекладів та диктантів, по закінченні певної 

дози матеріалу. Підготовка до здачі інших компонентів тесту відбувається в процесі навчання. 

Наприкінці I курсу студент повинен: 

― аудіювання – розуміти на слух навчальний аудіотекст, записаний у темпі 220 складів на 

хвилину, що містить 2% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. 

Аудіотекст повинен являти літературно-розмовний стиль мовлення і бути побудований 

на матеріалі, що вивчався. Час звучання – 3-4 хвилини,  пред’явлення одноразове; 

― діалогічне мовлення – вести діалог в наступних його функціональних різновидах: 

двобічний діалог-розпит (з’ясування, уточнення), діалог – обмін думками, діалог – обмін 

інформацією з урахуванням комунікативної сфери та ситуації спілкування, адресата 

мовлення, характеру взаємодії партнерів; 

― монологічне мовлення – вміти передавати зміст прочитаного або прослуханого тексту з 

урахуванням комунікативної сфери та комунікативної ситуації, робити короткі 

повідомлення, що відображають такі мовленнєві форми, як опис і розповідь з 

елементами міркування з урахуванням комунікативної сфери, комунікативного наміру 

(мети), адресата мовлення; 

― читання – володіти вивчаючим читанням на матеріалі навчальних текстів та адаптованої 

художньої літератури; користуватися ознайомлювальним читанням на матеріалі 

адаптованої художньої літератури; вміти вільно, правильно у звуковому та 

інтонаційному відношенні читати уголос підготовлений текст, а також новий текст, 

побудований на знайомому мовному матеріалі; 
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― письмо – писати орфографічно та пунктуаційно правильно у межах активного 

лексичного мінімуму І курсу; вміти виражати свої думки письмово, користуючись 

мовленнєвими формами «опис» і «розповідь» з елементами міркування, при виконанні 

таких видів робіт, як особистий лист, виклад прочитаного або прослуханого на основі 

лексичного та граматичного матеріалу І курсу. 

ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ІСПИТУ 

ІІ семестр. Усний іспит: 

1. Ознайомлювальне читання адаптованого художнього тексту з наступним переказом у 

заданій мовленнєвій ситуації (з урахуванням на певного слухача) та оцінкою 

прочитаного. Об’єм тексту: 2500-3000 др. зн. 

2. Монологічне висловлювання за однією із пройдених тем курсу 

 

ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ В РІЗНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОВОРІННЯ 

Діалогічне мовлення: 

1. Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації та комунікативному 

наміру партнера; 

2. Змістовність (інформативність); 

3. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної адекватності вибору мовних 

засобів; 

4. Ініціативність, реактивність, виразність та зверненість мовлення; 

5. Логічний взаємозв’язок та взаємообумовленість реплік діалогу; 

6. Швидкість мовлення. 

Монологічне мовлення: 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері, ситуації та комунікативному наміру; 

2. Змістовність (інформативність) висловлювання: повнота розкриття теми, об’єм 

висловлювання тощо; 

3. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної адекватності вибору мовних 

засобів; 

4. Виразність, зверненість мовлення; 

5. Швидкість мовлення. 

ЧИТАННЯ ТА АУДІЮВАННЯ 

1. Повнота, точність, глибина розуміння тексту; 

2. Самостійність та обґрунтованість інтерпретації основного змісту тексту та 

комунікативного наміру автора; 

3. Швидкість читання та аудіювання. 

ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ 

1. Відповідність темі, комунікативній сфері та комунікативному наміру; 

2. Чіткість і логічність викладу, підпорядкованого певній ідеї; 

3. Зв’язність викладу, що виражається у правильному членуванні тексту на абзаци, їх 

поєднання і правильна побудова речень та їх зв’язки; 

4. Мовна правильність; ступінь комунікативно-функціональної адекватності вибору мовних 

засобів. 

3. Рекомендована література 

Базова: 

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

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих 
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закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА 

КНИГА, 2006. – 520 с. 

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Ярощук І.П., Ганічева Т.В., Кукуєва Н.О. 

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів четвертого курсу вищих 

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

Книга, 2008. – 608 с. 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: 

Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 356 с. 

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс англійської 

мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти 

(філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 

432 с. 

Допоміжна: 

5. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 1996. 

6. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1969. 

7. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, 

лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 

564 с. 

8. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: Пособие для студентов 

пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. Б.А. Ильиша. – М., 1998. 

9. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова Книга, 

2003. – 448 с. 

10. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з англійської мови для 

університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 

11. Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для пед. ин-тов по спец. 

«Иностранные языки» / Л.И. Селянина, К.П. Гинтовт, М.А. Соколова и др.; под ред. В.Д. 

Аракина. – 4-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 536 с. 

12. Практический курс английского языка. 2 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностранные 

языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 520 с. 

13. Практический курс английского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. «Иностранные 

языки» / под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 

14. Практический курс английского языка. 4 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 

352 с. 

15. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 2002. 

16. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. Karaban (eds.) – Vinnytsya: 

Nova Knyha, 2005. 

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

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

Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 
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4. Форми підсумкового контролю успішності навчання 
Контроль вважається невід’ємним складником Програми і базується на таких принципах: 

― валідне і надійне оцінювання рівня успішності студентів у відповідності до цілей, 

завдань та змісту Програми; 

― комунікативна спрямованість контролю, що дозволяє визначити рівень сформованості 

навичок та вмінь мовлення; 

― поточність і підсумковість контролю у процесі навчання; 

― зв’язність та зростаюча складність завдань для контрольних робіт; 

― корекція та подальший розвиток системи контролю. 

Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Цілі та зміст цих видів 

контролю повинні відповідати цілям та змісту навчання. Порядок нарахування балів і 

виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних завдань зумовлюється обраним 

видом контролю і повинен бути зручним і практичним. За цих умов результати контролю 

виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними 

навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. 

Усі види навчальної роботи з курсу «Практичний курс першої іноземної мови / 

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» підпорядковані Європейській 

кредитній трансферно-накопичувальній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів. Контроль здійснюється за допомогою контрольної роботи (КР). 

Поточний контроль реалізується під час усних відповідей на практичних заняттях, 

виконання студентами поточних тестів, практичних завдань тощо. 

Наприкінці семестру / курсу підсумковий контроль проводиться у формі традиційного 

заліку / іспиту (усний залік з оцінюванням відповіді студента на підставі власного враження 

екзаменатора) або у формі комп’ютерних тестів множинного вибору, які виконуються 

студентами в освітньому просторі університету. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є систематичність і 

послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 

індивідуальний підхід до студентів, колективний характер виховання і навчання, зв’язок між 

цілями та результатами навчання. Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на 

кожному навчальному занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, а в 

деяких випадках і швидкістю відтворення у пам’яті знань. 

Основними засобами діагностики навчальних досягнень студентів з практичного курсу 

першої / основної іноземної мови (англійська) є: 1) усні відповіді (виконання різноманітних 

лексичних та мовленнєвих вправ); 2) контрольні роботи; 3) тестування. 


