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вступ

ГIрограма вивчення нормативноi навч€lJIьноi дисциплiни <<Комунiкативнi

СтРатегii англiЙськоi мови>> складена Мороз Т.О. вiдповiдно до ocBiTHbo-

прОфесiЙноi програми пiдготовки магiстрiв за спецiалънiстю 035.10 Фiлологiя.

Прикладна лiнгвiстика.

Предметом вивчення навчальноi дисциплiни е: практичнi навички

оволодiння iноземною мовою та iх застосування у майбутнiй професiйнiй

дiяльностi.

lVliждисциплiнарнi зв'язки: <Теоретичний курс (теоретична граматика

англiЙськоТ мови, лексикологiя, стилiстика)>>, <Лiтература ВеликобританiТ>>,

<Теорiя i практика перекдаду).

1. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

1.1. Метою викладання навччtJIьноi дисциплiни <<Комунiкативнi стратегiТ

англiЙськоi мови>> е формування у студентiв навичок усного, письмового,

МОнологiЧНого, дiалогiчного мовлення та аудiювання в обсязi визначеноi

ТеМатики та тематики, що обумовлена професiйними потребами, на piBHi

незалежного користувача.

1.2.Основними завданнями вивчення дисциплiни <<Комунiкативнi

стратегiТ англiйськоi мови>> с:

1. Засвоiти лексичний матерiал, необхiдний длм застосування iноземноi

Мови у повсякденному, академiчному i професiйному спiлкуваннi (можливiсть

Вести бесiду або робити повiдомлення на заданi теми професiйного та

спецiалъного хар актеру) та читання англомовноi лiтер атури.

2. З асв оТти гр амат ичниiт матерiал, нео бхiд ниiт, для оволодiння усними та

письмовими формами спiлкування.

З. Сформувати навички систематичного, самостiйного, поза

аудиторного читання TeKcTiB англiйськоi мови в оригiналi.

4. Засвоiти c1.,racHi методи та технологii навчанrrя рiзних аспектiв iноземноТ

мови та видiв iншомовноi дiяльностi.
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2. Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни

Кредит 1. <<Комунiкацiя>.

Тема 1, Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <C1..TacHi засоби комунiкацii>.

Граматика: Перфектний аспект часових форr.
Таиа 2. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми кЗасоби масовоТ iнформацii>.

створення власного комунiкацiйного портфолiо у соцiа_гrьних мережах.

Тел,lа -J. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <<Реклама як засiб комунiкацii>.

граматика: Вживання перфекту в теперiшньому часi. present Реrfесt Tense.
present perfect continuous Tense.

Теlvlа 4. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <<Гендерний аспект

мiжкультурнот комунiкацii>. Граматика: Вживання минулих часiв. past

Indefinite Tense. Past Continuous Tense. Past Perfect Tense.

тема 5. Створення словника запозичень та скорочень в сучаснiй англiйськiй

MoBi. Пiдготовка та презентацiя творчого проекту (Я маю мрiю...>>.

граматика: Вживання минулих часiв. Вживання used to та would.

Кредит 2. <<Навколишнс середовище).

Телlа I. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Глобалiзацiя сучасного

cBiTy>. Граматика: Пасивний стан.

Теlwа 2, Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Екологiчнi проблеми

сучасноГо суспiльства)). Граматика: Специфiка вживаннjI пасивних конструкцiй

в англiйськiй MoBi.

Тел,tа 3, Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <<Екологiчнi проблеми та

шляхи iхнъого вирiшення в ykpaiHi>. Граматика: Вживання прикметникiв i
прислiвникiв.

телtа 4, Пiдготовка та презентацiя творчих проектiв з охорони навколишнього

серодовиIца регiону. Граматика: Вживання минулих часiв. Past Indefinite Tense.

Past Continuous Tense. Past Perfect Tense.

Телtа 5. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми кВулкани - небезпечна краса).

Аудiювання.

Граматика: Видо-часовi форми пасивного стану: неозначенi, тривалi, перфектнi.
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Кредит 3. <<Медицина>.

Тема ]. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <<Медицина>. МIедична

термiнологiя. Граматика: Майбутнiй неозначений l майбутнiй тривалий часи

дiсслова.

Telиa 2. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <<Медичнi дослiдження)).

Аудiювання. Граматика: Майбутнiй перфектний / майбутнiй перфектно-

тривалий часи дiеслова.

Телла 3. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <<Пластична хiрургiя>>. Читання

та аналiз аутентичних TeKcTiB. Граматика: Майбутнiй неозначений с точки зору

минулого. Майбутнiй тривалий с точки зору минуrIого часи дiеслова. Часи

неозначеноi та тривалоi фор, дiсслова.

Тема 4. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми кЗдоровий спосiб життя)).

liалогiчне мовлення. Граматика: Майбутнiй перфектний с точки зору минулою

/ майбутнiй перфектно-тривалий с точки зору минулого часи дiеслова. Часи

перфектноi та перфектно-тривалоi форм дiсслова.

Телlа 5. Написання спортивних репортажiв. Граматика: Часи перфектноi та

перфектно-тривЕlJIоi форм дiеслова: огJuIд.

Крелит 4. <Лiтература>).

Таwа 1. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Лiтература та особистiсть>>.

Граматика: Subjunctive II. Його форми i значення. Вживання Subjunctive II: а) в

пiдрядних реченнях з нереаJIьною умовою; б) пiсля дiсслова wish; в) в

пiдрядних порiвняльних реченнях пiсля as il as though; г) в емфатичних

конструкцiях it's time, it's about time.

Телtа 2. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <Нобелiвська премiя в галузi

лiтератури: iсторiя, особистостi>>. Аулiювання. Граматика: Вживання

Conditional Mood та Subjunctive II.

Тема 3. Читання та аналiз аутентичних TeKcTiB. Граматика: Subjunctive I &

Suppositional N4ood. iх форми та значення.
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Те.л,tа 4. Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми кЛiтературнi образи>>.

Монологiчне мовлення. Граматика: Вживання Subjunctive I & Suppositional

Mood.

Тел,ца 5, Лiтературний блог. Лексико-граматичний огляд розлiлiв 4,6.

Аудiювання.
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5. English for Everyday Соmmuпiсаtiоп l за ред. Шпака В. К. - Киiв

Вища школа, 200З.

6. English grаmmаr: Reference and Practice. .Щроздова Т. Ю., Бурустова

А. И. Химера, Санкт-Петербург, 2000. - 320 р.

1. English grаmmаr: Referenoe and Practice. Щроздова Т. Ю., Бурустова

А. И. Химера, Санкт-Петербург, 2000.

8. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Upper-Intermediate. Course

book. Pearson:T,ongman,2008. - 168 р.

9. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Upper-Intermediate. Work

book. Pearson:Longman, 2008. - 95 р.

10. Мurрhу, Raymond. English Grаmmаr in Use. - Cambridge, 1988. -З28
р.
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1 1. Raymond Murphy. English Grаmmаr in Use. Cambridge University
Press. - 386 р.

|2. Thompson А. J., Martinet А. v. А Practical English Grаmmаr

Exercises#2. Oxford University Press.

1з. Тhоmрsоп А.Т. J., Martinet А. v.. А Practical English Grаmmаr

Exercises#1. Oxford University Press.

14. ВеРба Г. В., Верба Л. Г. !овiдник з граматики англiйськоi мови, -
К.: OcBiTa, \99З.

15. Каушанская в.л. Грамматика английского языка. Пособие д11я

студентов педагогических институтов и университетоВ. - М., 2000. - 320с.

16. КаУШаНСКая В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского

языка. - М.,2000 . - 2Iбс,

4. ФОРМа пiдсумкового контролю успiшностi навчання: залiк (VII

семестр), екзамен (VШ семестр).

5. Засоби дiагностики успiшностi навчання: самостiйна робота,
контрольна робота, презентацiя, есе.

8


