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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ
прАктичниЙ курс АнглIЙськоi мови

Ступiнь бакалавра

Галузь знань 03 Гуманiтарнi науки

Спецiальнiсть 035 Фiлологiя

0j5.04l l'cpl,rarIcbIti п,tови Tit лiт,срit tури (псрск,па:1 вIiлIOt{Ilо), перша - аttглiЙtська
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Розробник: Нiкiшина Bipa Чiкrорiвна, виL,Iа-fач кафе:ри герIч{анськоТ фiлологiТ та

перекладу, виклад л, ШW (Нiкiшина В.В.)

Робоча l]рограN,Iаr затвсрлжсIlil lt|l засi:аtltli Ka(lc.tprr герллаtлськоТ фiлсlлогiТ та

перекJlLr.lIY

Про,гокол JYq l Bi;r <<)]>> р

Завiдувач кафе,ilри

<2J >> серпня 201 9 р

(N4айс,гренко N{.i.)



Ki;rbrticT,l, t<рсlIитitз - 16

(I сспr. - 9; II сеп,r, - 7)

Зага:Il,ttа Ki:tt,Kic,l t, I,о,riиII - 480
(I сем. - 2]О; II ccмr. - 2l0)

Тижневих го/lин ,l1.1tяt денноТ

форп,r ll IIal]tlLli I l I rI :

а\l,rlи,l,орlIих -
I сем. - 5; lI сем. -- 4;

самос,гiй ноТ робо,ги с,гуlrlента
I сеп,t. - 10: II ссш,l. - 8

?I Il'JI lИСIlКо

Освiт,tlяl I lpol,paмa
l lсрсклад

l . О п ll с tt it в LI i1.1 ь tr ()Т . t II с ll l l l].] i н It

Галузь знань
0З l'r rIa11lTill)tll II:lчки

D е н н ct rР о р.лt а lt 0вч а н н я

FIорплативна

PiK пidzопlовкu:
1-й

Се.ц

I-II -й

uLlHl
l60 го.rt

самосmiйнп oI1l0

320 год
Вид KotrTpo-[Io:

залiк, залiк

1ii]1] i назва)

Cttettia--tbгlic t,b:

035 cDi.To,ttlt,irt
(KOJ l назва )__

N4оtза навчанFIil arrI,.ltiйcI)Iia, lKpaTttcblca

Пplrlri,1,1ca
CrliBBi.ltlrolIIelltlя Ki;tLKOC't'i 0,сt,iiиlI ау,jlи,l орlIих ,]aIlrI,1,b ,i(o самос,гtйtlоt рооо I t1

с,ганови,гь: jlJlrl ,,lettHOT форп,rи наI]чаlнItrl _ 480 r,o;lt.. 160 го,lt. - ауди1орнi занягтя.
j]0 год. - с.lN,lосl,iйrrа робоr,а (З3%l l 67%l)

Характеристика
навчальнот
дисциплiни

Га.Ir зь ]llaIII,!
clteltia;t blt iс-гь. cтr-пillbНай pterlvBaIt IIя показII икt в

(] rrer tia.r i:;аItiя:
()j -5.()-1 l l-'ct-lMarrcbr<i мови
,r,a .lti-t,ераr,ури ( I tерекltал

вклttl.Itlо)- гlсрша

Ступirrь:
(.)aKa-rIaI]p



Найменування IIок2lзн 1.1 Ki в

Кi-lrьrtiс,гr, кре,l1и,t,itз - ?.2

(I сеп,r. - 10; [I ссп,r. - 12)

Га.tr }ь ]llil}lb.
clIettia.Ibltic I ь. c-l,t lIiIIb

Га,-tr зь знань:
03 l'} rrarliTapHi r-rауки

Характеристика
навчальнот
дисциплiни

заочна форма навчання

FIормативttа

PiK пidzomorKLt:
l-й

Се-це

I-II -й

urtHi
46 год.

са,uоспliйна 0оп1(l
614 год

Вид кон,гроJIIо
залiк, залiк

самос,гiйлtоТ робо-гlr

- ауди,горtIi заtrя,l,t,я.

tLlltl ll.] jB.t i

С] Itet tia- t t,ttic,t,b

035 сDi;rологiя
(код I назва

Загальrла кiл1,1сiс,t,ь I,()лиII - 660
(I ссшл. - З00 ; II сспл. - З60)

Тихlнеtзих I,сljlиlI .llJIя .цсIII1оТ

форми навчаннrl:
аудL]l,орIrих

I ссп,t. l; II celr. - 1,

car,tocT,i йнсlТ робо,r,и стулента -
l cer,t. -- lj; II ceмr. - 14

\4ова IIаl]чаlIIIя atlt,:tiйcl,Kat. yl<palrtcbKa

Припtir,ка
Сгriввiлrrt)lIIсlIIIя кiльttсlс,гi I,одиlI Llуди,l,орIIих зalIIять /]()

сl,аIiоt]и,t,ь: /](.]IrI засl.-tllсli сРорпли lIаl]чаIIIIrt 660 r,o:t.: 46 го:t

614 r,ол. -- ca]\Ioc,l,ir.ilra робо,га (7(Иl l 9З%)

Сrrецiалi:]ацlя:
0З 5.04 l l'cpbrarrcbKi п,tоtзи
,t,a 

.rt i,t,epa l }:p!1 Lцýр9дд4д
щ!!а!да] цý!]l

allI]llиcb](a

Сlтуп iгrь:

бакалавр

()cBi,r,r rя I Ipoi,paMa:
llерекла,,l



2. ltaIil. jilв_]ання tlatstla,lbHoT_lttcuIlll.tiHIr la peJ\.IbтaIll наtsчilIlня

ПpaKTt,].IHl.tt"l к\l)с.tнг.liйськ,_,l 11,,з.1 ]r.l>r'\i l iHli,j;lrtit П]_1l'iNтllLiнll\II1 та TeOpeTt]LlH1,INlИ

nypaanun. гtере,lба.lенlt.rtl.t HtltsLla-ll,HI1\1 11.1.1Htl\]. з.1,_]с;iIе.lr ( всеСliчнr пi-lготовкr, rtаriбутнього

фiло-пога-пеРеКЛа.|l:tlltl (lахiвltя. ']-fаТIt(lгl-) -]ilft)tst].lbHlf TlI п()требll cr спi,rьства ), яliiсно\,I\/

перек-падi. [i TaKO}Ii ]til(-iltlcTt1 оснOts\ J,-lя по_llt-lЬШt)ГО пl]о{l)есiйНо-орiснтоВаного },доско[{аJення

волt-lдiгtня N,lовOю.

Осгrовнi цiлi лансlt о к),рс\,:

- t}ltlprtr ванllя \l()B.-teHHr ВИ\ l]aBlllItlK i BrtiHb га заСВ()СННя .riнгвiс-r lItlHIt\ i

соцiоку,.rIьI),рних знан ь;

- розвиток ксlггlirивних здiбнсlстеti;

- форr,tlваtrня вгlевtlеносIi щодо t]Llкор1.Iстання \loBIi як засоб}, коп,tунiкацiТ та д,:rя

перек-пi,lд}]. a,rilKO;ti гIозитивного вiдношсння -to вивllення англiйсько[ пItlви та засво€ння

Вiдt tовiдн оТ tt},- 1 o,,,n,o r,,

- розвит()к здаrносгi до сашIс,lсriйного пош\к},тазасвосння нового N,Ii.,lTepia.l\,:

- форп,Iу,вання переклаJ.ацькоТ копtпе,t-енцiI:

- розвиток,]ага-r]ьнl,tх у,плiнь спi-лкr вання,

l'оловне завjlilння к},рс)' tlaдatl,ti стVдента\{ \{o)K,ltlBlcTb оВО-По;lllти основнI,IN,Iи видil\tl1

KortyHiKattrBHclt дiя.;tьljосri (дitlлсlt,iчниrt lJ NIt)н()-:l()гiчttлtлt \lовлення\,l. LtИТанНяNr тi роз\,\tiнняrl
аIIг-lо\l(]вНl.tх тексгiв. lll.{cb\,{oNl),t,a c(l)op\{}I]aTl.{ llO(IaIKtlBi ltpaK,гиIIHi LIaBиltKI,I обробки текст},прli

переtt;tадi ,з aHг,iliilcbtttlT лlови Hi] },KptllI-1CbK} l,a з }KpalltcbKOl Hil аllглlиськ\,.

!,осягнегtня ttiлeil Hil пеpшо\,ti,к1 pci з,tiйснlос,ться ]авдяIiи вирiurенню ни:]ки завдань- i]

с a-\Ie:

а) засво€нНю б,ци,зько 5000 лексrILtних одиниць (слiв та зворотiв) в N,Iежах пройденl,tх Tert:

б) iнтеграuii навичкОвих пapaNre,rpiB (фонеlики. .цексики та граI{атики) у N,IoB,leHH€BIi\

rrliтtнях (лля форьr),ваFILlя у стl,дентit] прttви.IIьгtоi влtп,ltlви. логiчного наголосу та вiдпсlвiJнt,l

iнтонацiТ текс,гаNl lз .1iалога.rtи передус cl{cTeN,{a (lонети,tних вправ. граN{атиLIнi вправrr

пре:lС гав-пrlк)тЬ рiзIлi способи засIос),tsанFIя граN,Iа],LiLIних елепtентiв для сприйняття Til

вiдтворення Nlовtlих .,.,,1,1,хцiй i вiдбиваютL с),l{ilсний стitн граN{атики анг-пiйськоi мови);

В)рtlj.rlliннянас.l\хl'ексliв.шrоВi.:iН()сЯlЬСя-l()знlrй.lltИхТеNl.tачNlOВИсlаН.]lIрТн(}1.I:l
чiткоТ виN{ови i не гtiiдтс,l вI]сокого ге\{гI), N{оI].jlен}lя.

г) \,певttенсlго спi.ltttt,вання в наiiтипсlвiших слtтrацiях в ]\4e)Iiax знайсlп.tих теп,i.

г) уплiння до-ц,l l Ll tjинники. LL1O перешliолiкatlо,гь рсlз1 rtiHHKl гtiд ,Iac спi-пкування.

Д) розвlr-r,К), I,1tуrtKLl\ c-r,paTeгili члl rан1-1Я як Nlов.]lеНн(,ts()г(_) r,пtiння :за рахунок форrlr,вання
\ СlХ I'IОГt] ВИДlВ: 

пи(,L\,l, яIi \{()в,п( 1дання осРiчiйнrrх т,]е) розвtt,гtt\, письN,la1 як \{()в,пенн( в()г() \,\1lнItя ttt1 N,laTepli]-ll cKJii

прtIваlтних rrlсr iв. а,гiiliо)i HallисLlltня llеtsеJиких t ворitз:

сl) засвtlсtlнкl пеtjI.1ого tlбсягl, сtlцitlкr.цьт\ рни\ знань за рахунок читання вlдповlJнli\
teKcl iB. JaCl()C\ вJнtlя iлк)сграГИВ|,tоГ() ]\li,rIepilrr lошtl:

irt) форr.rуванню заt,а-цьниХ поLIатковИх навиttок та Bп,tiHb перекладу з анг,цiйськоi п,loBrt на

украТнськl,та з 1,KpaiHcbKoT гtа англir::tськ\,в \{e)I(ax знаrйсtмих,пексичних одиниць.

II ер ел1, rvr о в I.1 дл я в lt в tl ен tI я дlr с ци п;r iH и :

I]a l rtl,pci розпочинастьсrt робсlта Ha,jl оволодiнняьl основалlи усного та Писе\tНОГ[r

\IoB;{eHHrI. шо передбiглас викорлtстаIlня TeKcTiB середгtьоi складносТi та:знайоN,{ство з деякrI\Il1

&СПеКТпп-lИ iн.герttретаLlii r,tовлеtlнсв1.Iх явищ. I{a пtl.латк}, навIIання ст)центи N,{ають BiдtToBi-laTll

рiвню В ] + (Iпtlерепtlепl L.scr) та б\,тlt здаrнi: а) розу,шri,ги основниЙ зrtiс,Г повiдопt-rень-

в},IклаjiСНИх..ti,tкок,l cTlIH:lapTHoK) tjllNIовOЮ в \,Ie)Iiax зн:iйоьIrtх Teý*I Та поширених повсякденнI1\

ситуаiцiй: бlсгri;rсуватIlся ), наЙбi"lьшl TtII]()BtI\ ситrацiях. що виникак-lть пiД чаrс перебУванIlя \

Kpa1Hi. lltlBa яti.оi t]1,1вtIа€]1ься: в) ttopc,l. 1;Ii\t]aTtl lrpoc,r i ,зв"язнi ,гексl,и назнайоl,ti геп,tи або TaKi" шt,

arоa1,,.arоaя особltстl.tх iHrcpeciB: г-) ptlJllt)Bi.tll ll1 1lIl() нltrttзнltй досвiд 1|l подiI. вI,Iк"ца.i{ати п,паIlll TaI

сItодiв;lння. сlбгрrнтtlt]\ваlLt та ll()яcIiK)BltIr1 B. laIcH\ lOLtli\ ,]()р\.

FlaB.la-lbHit дttсцrttl.tiна <<Практtt.tнltй Kr рс анг-riйськоi ,\lОВИ)) cKJla,]aC] ься з 16 креlитiв.

Очiкувагli pe,}\,.llr'Til,tll ttaBala н н я.

[lо закiн.tеннтt) перШого к_\})с\ cT\_].eHTI1 \Iають 1ltlз1,.ltillttt Ё1(1 с',Ulт загальний зп,tiст таiабо

летапi псlвiдопt,цень (коllоrКi розrrовi-li. tlгIttctt. неве,rикi :liа,tоги, те-lе- та радiо новинrt). бrтlt

здатни]\{и знахt)дl1 l lt \ повiJоrt.lсннi пt)т]]iбН} iнфорuаrrirо. визнач1,1тI] пос-riдовнiсть пtl:il:i"



сфорпrl,ватtt rtexaHi]\l контекС _\ *.c:.t'_ . ^,- _: .-.,: -], . я, -:-.-я ^-1Ktll \leTll зJ,lI*lснюсться як за

рах),ноК спецii1-1ьнll\ впl]i.lВ ВПI]()_]ОВ/+i .i\ ];lIal]_1Hi1\ ]-lнЯ . Ь. Ьл.lltrЧliк]чIl спi.lк\ вання ,] вLlкладаLiеN,l

та iHrril.tMtl ст\,ден]а\lll. так i з.tв-rякlt -1о\lашнiiI l;i a.lrttlcTiйHiir роботr (просл\ хов\ вання

радiопереДач. гIереI-,lяд те,.1евiзiirНtI\ llePc'-Lii,{ т|1 KiHod)i.lbrliB ).

Навчttння ,2l)|;l)|liltltrt cli,lBlllb ti.t \Icl\ ll\){B1Il{\K rrtiHb спонIilнноI() непiJгоlов. leHolo

спi.1 к\ltаllня. lt нс IJillB(lI)eHllrI ,ilt\llcHll\ ]cKcliil. J lti, Hl \IL'l\)K) Ji.lСlOС(}В_\lОГЬСЯ \l()B. leHH( Hi

;;;;;" гrроб.lемнс)lо xllpitKTep\. п()в,lзilнi J неOб\iJ.нiсгкl tlпtiсt. порiвнянпо. проr".тав-гIення.

ана-:1iз)," оцiIlкИ Ia (lорп,lу,.пк,lванняt Bllcl1()BKilJ. Bi_lc г(lrt)ваFt ня]\l в,.tаснот точкi,I зор}-

арг\ \1ентYванняN,I TOlrlo, BгtpaBlt. щО t]икон\ юrьсЯ } парноN,lу та групово\Iу реiкиN,lах-

.]абе]гIе1{\,ють актиRнiсть ст)rдентiв Tir iHTеHcI.TBHicTb iхньоТ прLlцi.

Зrtiстоv навчilн}tЯ чl.rrпсrннrl с розв}.IlоК кс)нтекст},альноТ здогадки для рOз}]\liння
незнаL-lо\ltlх сJiв \, l eitcTi. ро,зпiзнаваI{ня Iiого го.lовноi iдеТ. склzlдових. ТхньоТ cTpyKTypL1-

e-le\IellTits та засобiВ зi] язк)' Nliж }lиN,{и. Передбача€ться таIiож формl,вання навичок вiдновлення

]e{)Op\IOBaHli\ I eкcTit]. розвиl,Ок ) \4iHb 1-1o зlti знав;lння all]г\,\{ен I ацiТ автора, прогноз),вання з\IiсI\
тс-кст\ . вIt\о:lячl1 з наявноТ iгrсРорr,rашii.

\1е,га HaB.laНI{rl /?l/C'.,.l/r/ як MOI]jleHHt tsоГL) 1шriння досяга€]ться за рахунок вправ на написання

.lchiцriiHrrx та особLtс'гll\,циСIiв iзапl,tСок" опис}'об'ск-гiВ та подiй. iнструкчiй (K,vxoBapcbKrrx

l,(цсп t iB t. rtiHi- r B,,pliB.

Glctxr.lBtt llcllel;lttOrtlIbKct пidi,ol11Ol;KLt сl\,.1еНгiв B7I(e I{al цьоNI,V pafiI{boNly етап1 заоезпе(l},сться

як тра.]1,Iцil:tнилIrl впрtiвi1\,Iи Hil lIе[)ек-llitд (викttнt Klтb }iзага-пьнюючу фу,нкuirо, перевiряк)t{I1

rtiцнiсть перек-li1:lа]lьки\,'tекс1.1к()-грat\lаг!lчtI tlx навLlчок прt] роботi з текстом. tцо вiдзначасlься
BltcOK}I\I с,г\,пеIlе\l IiOtIllcHTpattii tittTttBtttlT _lcKcиtttt). lali i спецiальНи\,IИ ВГIраВа}{и дJя розвltтк\
HatBllLIoK l]оботи,зi c,ttlBH1.1 Kclrt (де ст},деFI ги \liIK)ll,']Hi:rйlLi рiзниttкl lцirк синонilvliчнимtt слова\III).

[1аrrриrtiнчi I ку рс1 с r},ден г гtовllнен:

tt!,OilorictttttyL рсlзt,пtiти на с,п},х навI-IaLlьний ау,лiотексl,. записаниЙ у темпi 220 складiв на

\Bi,1,1}]H). tцtl пtic,l-ttTb |u/o незнайоN,lих слiв. про значення яких N{ожна здогадатися. Аулiотекст
поtsинен яв,гIяти лiгеllат1 рно-роз\lовний сти.tь N,Iовлення iбчти побудований на N{aTepia*ni. шtr

вltвLIався. L|ac :]вYчання З-4 хви;lинI,r. пред'явлення одноразове;

dict.,ttl;,i.tHe -1l()G.,lенllя вести дi;-t lt'lt в Ilаст),пIIttх його фl,rlкuiональниХ рiзновllдах.
-1вобiчниt-l дiалог-розпит (з'rlсу,ваннrl. \,тоLtнення). Jiаtлог облriн дуN,Iка\,Iи. дiа-пог обrriн

iнфорп-rашiсlю ] урах)'ванняN,I Ko\{\,HiKaTllBHoi сферIr Tar ситl,ацii спiлкl,вання, адресата N,IовJення.

характеру в засп,rодiТ rIapTHepi в;

.11Otl().,lO?i|tllC lt()(;.tеl1llя впtilи llеllе:Lавати зNIiст llро1lllтаного або просл.уханого текст\ ]

}rрахуLrанFIяп,t ttoп,trHiKaTtlBHoi с(lери r,а KoпtyHittaTllt]HoT ситl,аuii. робиrи KopclTKi повiдо]\,tлення-

що вiдобраiкатоть TttKi пlовlенн€]Iзi форпrr.i. як с]пl{с i 1-1tlзlttlвiдь з елеNlеI-IтаN,Itl мiркl,вання з

\.рах),ванНяi\1 Ko\I} HiKttTlaBHoI сфери" Nо\l_\ Hiltat иttнtlгt, Hitvtip1' (мети). aj(pecaТa \{овлення.

Lll.rI11(Ilttrr! lj11,-1одi I Il BlItJltllK]tIi]Nl lltIтанняNI l]a illaTepia,ri НаВttа.rtЬНИХ TeKCTiB -Гit

аДаПТОВi1НОi хlдо;rtttt,оI лiтераТ\,ри: коl]иСт),ва,llисЯ сl:знttiiоrt;ЮвальнI,IN,I LIитанняN{ на матерi:шi

адаптованоТ х\lлt]iliньоТ;riтератr,ри: впli,t-и Bi-lbltc,l. правильно у звуковОrц\ Т0 iHToHaЦiГrHortr

вiдношеннi чt.lтаr и \ гоJlос п iдг()тов.l]ениt]i тексl-. а TaKo)It новий ,гекст. побудованиiI н;]

знаЙоN{оN,Iу N4 oBHoN,l}r MaTepiaпi :

11.1.1cb.1,1o писати орфографiчнсl Til пу,нкт,чаuiйно правильно у N.{e}Kax акТиtsНОГL)

,[ексичнL]Го l,tiHir,tl.rl1' l ку,рс1,1 в\liтИ tsиражатtl своi думки письNlово, корист},юLItlсь

\,1овленнсВишrи форr,rа1\,{и ((опi-lс>> i,<рtl,зповiдь,, З е-псментitпlrr пliрк1 вання. при BtlKoHaHHi TaKIi-\

видiв робiт. як особистtll'i лист. виклал прочиганогО або прос_-l)ханого на основi _,lексичного Ti,l

граN,IilтLIчногсr п,tатерiа,гrу I ку,рс1,.

Згiдно з виl\{огtl]\,Itr ОПП студент t)I]t).]одiвас Tal(иNlLl коN{петентностпNtIl:
I.1lага.llьнОпредпIстнi: 1)соцizr,цьна (про.-tуttтивl-tо спiвпрацк-lвати з рiзнигrrи парrнера\lil в

гpr пi та коr,Iандi. BI.1Kol]yBa,lIi рiзнi pcl-,ti й (l1нкuiТ в колективi" проявляти iнiцiативr -

пiдтрил,t,чвaiти та кер\,ватИ вJаснl-.I\4И в,зас\l1.1на\ll.t з iнtлllr,tи): ]) загальнок},льтурна (ана;iзl,ватlt й

оцiнкlваt-t ll HaйBa,*i.]lItBittti Jосяггtення нацiоtli,t,lIьноТ. с вропейськоТ ,га cBiTtlBt-ti науки й кl,ль-г1 1ltl-

oplcHT1 t]атисЯ t] K) _lbr\ pllo\l}' Ia д) \овно\1\ Ii()Hl eкcTаlx с)'tлttсного vкраТнського та свiтt)вого

cr спi-тьства): j ) коNIпете}l,гностi з iH(lo1lrraшiilHt.rx i коьtt,нiкацiйних технологiЙ (рацiонаrьнсl

BLtKopllclOвy,Bail-l.t liо\{п KlTep i ко_\,1Il'ютернi засобtл llри poзl,] язуваннi завдань. llов'язанl,{\ з

опрацюRаttltя\.I irrrPclprrar цiТ. il [Iошl\ ко\1. сt.tстеN,lати,зацiс,кt. зберiганняпI. подаI{ня\I та

пере-]ilваннrl\1" зокl]е\{а д,r.tя вирiшенttll станJllртних завданЬ професiriноТ :iя.rьностil:



4) златнiсть навчатItся \ прLr]alts;i: ,+;;i - я ях ,1..з: _:с,:,:сi;:нtrго т1 ж]Iттсвого саМоВиЗначення

tlong Iile lеаl,rliIlц ctll,]lp(t(llt,cl: _i, iHl:; р..lьг.t ,>_,:,-.,.. .rкI\Lliзrваlи накоПИЧеНi tНаННЯ Й

умiння. ,вI.tцtористсlt]\ватtI i\ \ пр[)цесr ре;_liзаltit .-B.lcl пIrLrфесiilноi дiяльностi для досягнення
наN,liчених uiлейт; i як сrкlпнiсть вlI\1ог HeoLl\i_]H}l\ -:.rя втIрiшення професiйних питань i

завдань. шо сп!lраю,гься на базовr ква*lid]tкацiю сРаriвшя t:

II. Фаховi: 1) златнiсть здitjснtоватI1 iHmL]\ItTBI,{\ ко\I\,нiкативну дiяльнiсть з основноТ
iноземноi] N,lови. др,rгtli' iнозе,rtноl rtoBtt :rя ре,э-,li;llшii' професiйних завдань i особистiсних
HarripiB; l; знання ] сllстеi\,{и N,Iotsl.t. llpaB}.1.1 i1 фr нкшitlн\ вання в iHlttoMoBHiЙ комунiкацii. що
дозволяк)ть L]Ilер)]]аrи N,IовниN,{и засобаrIt.t J.lя ц1.1еit спiлкування, З) володiння вида\,ILt

MoBjleHH€BoT дiя_пьгlt,lс-гi. якi задiянi r псlrек.lа:i tговс,lрil-tня. аудiювання, LIитання. письп,tо):

4) з;lатнiсть аналiзуват1.1 просторовi (горизt)нта.lьнi) гu соtliальнi (вертика-llьнi) рiзновиди N,loBl{.

опис}lваtти соцiолiгiгва.IIьну ситуацiю: 5.1 з:агнiсть Bi_tbHo. гну,чко й ефективно використовуватl,t
шло|}1, rTlo вивI{асться" в 1,снiй та письмовiй форrri. 1 рiзних жанрово-стильових рiзновидах i

регiс,l'рах спiлкування (офiцiйному. неофiчiriноr.r1,. нейтра-чьному), для розв'язання
комl,нiкативних завдань у рiзгtих сферах )киття: 6) влliння аналiзувати MoBHi одиницi. визначатI1

ix взасл,tоцiю та характеризувати MoBHi явища i проuеси. що Тх з)]\1овлюють; 7) здатнiсть вiльнtl
оперувати спецiальною терплiнологiсю для розв'язання rrрофесiйних завдань; 8) златнiсть
створювати 1,cHi й письмовi тексти рiзних ltaHpiB i стилiв дер}кавною та iнозеп,tною мова\1},1:

9) здатнiсть'здiйснювати лiнгвiсти.tний та перекладозi,{авI{ий анапiз TeKcTiB рiзних стилiв i

жанрlв.

3. I Ipo гра |lla Hrl Btlil.,l blIoT дrtсцttплiнlt
;Г(еlIllа форrrа HilBчtll{lIrt

Кре.чи r l. (]irl'я. Pcl:IltHHi ,]t] я,]]itt

Kpe.,lt,tr, 2. ]clвrrirlнiс,гь,пкlдllгt1.1
Кредltт 3. Харакгср "lюд1.Iнrt
Крелит 4, C]irreriHi проб,rtепlи

Кредl.tт _5. Тllгtit по\{ешкань
Iiреди,г 6. Кl,хня. С'то,цова
Кре;]ит 7. Вil,;r.lrьня. Спаlьна та дитячi_t KiпtHattl
Крс,tит 8. iJaHH:t t<iпtHaTa. Вераrлдir
Кредит 9, N,Iiй бlлr.tнок r,tоя (-lортсttяt

Креrит 10. PecTtlpaHll Tar ка{lе
Крелrlт 11. icTiBHi Ilрол),кlи
Kllc:ttl |]. Б.rкдlt Iil нспtll'
Кредttт 1З. Освiга r, Ве"пиttitj Бритагrii' га CtLIA
Кредrlт l4. OcBira в Украiгri
I,.1lg_l1, r l 5. } HiBe;l.11 IeIcbli{l ()clJi Ilt

Кре:tи г 16. }]авчаrrttяr в tttKo,ti 1 IЗе,:rикil:l Бри I;rHii

}itоч Hir форrrа tlilBLIaH ня
Кредит 1. Сirr'я. Po-{l.tHHi ,]в'язки

Iiре.rи г 2. ]clBrrimHicтb .ltюitl.tttи

К;lедлtт З. Хараrкгер iюдинll
Кредит 4, Весi,пьнi дзвони та )tиття 1, ш,rкlбi
l-,l.c-lttr .\. ( lNIcиIll Ilpoo.-le\lll
Крелит 6. 'Г'ипи llоN{ешкOнt,
Крелит 7. Ку,хня. С]толсlва
Крелит 8. Вi,гальlrяr. Спа-lIьна та ди гяltа KiпtHaTtt

Iiрелит 9. Ванна ltibtHaTa. Веранда
Кре.rит 10. NIiй бlдинсlк -- \,Iоя фортеltя
Крелliт 11 . Рестtlраtlи та ка(lе
Kpe:liT 1]. i;rta
Кредrrт lЗ. icl iBrri IIpo,il\ KTLI

lipc,rlr t l-{. P|,lc.llIlIlli пl]()-t\ li l ll

Kl.._'''r ]5. li.tK}.til lil lIitl|()l

I

I



Кредrлт
Крелит
Крелит
Крелит
Кредит,
Кредит
Крелиr,

.

1 6. Вегетар.iзнське \-i:]ч1, в.l:iя
l 7. j_loLrlKi_r ьна t]c BiT.t

Biгa в
Be.rl,rrtiй БpIrTaHii та СШ.\
YKpaiHi
тетська ocBiTa20.

21

22.
NIання стчпенк)

в шко.:ti 1, Be"llr.tKit:t БplITirtriI

4. Структура навчальноТ дисциплiни
Денна о а навчання

Назви кредлtтiв i rепt

Кiлькiсть годин
числl

l ],' , , -;- Кредит l. Сiм'я. Родиннi зв'язки
Po:ltHHi зв я ]кl]. С)пrtс i псlрiвняння сir,tеl."t та Тх i8
CTtlCr HKiB, \1 оя cl_\I я

Кредит 2. Зовнiшнiсть лlодини
частlrтlтt Ti.la. Зовнrшнiсть Jюдини. опис зсlвгtitлностi 18

Крелит 3. Характер людини
-\арактер _,ltоди Hit. Лкlдськi по,tt,ття та епtоцiТ. Весi"цьнi

]ti
_]звони т ili1.1ття ш,,Iк)l-)l

Кредит 4. Сiмейнi проблеми

CirreriHi прllблел,ttt. Розпtlдi"r доrtашнiх сlбов'я,зкiв
]tl

Вttхс,lвання Jiте п е\1 l] t]1.1 \OIiitll I] я l I I:1,1 lTlil в

Кредит 5. Типи помешкань
Тttпrl поrIеLl]кi,lIIL. Бr jtl.ttlctK шrос,Т ьrрii ]t,

Крелит 6. Кухня. Столова
Kr хtIя. Стrэ,lова. Ilриби;lirнrtя в KirtIIitTi ]tt

Крелит 7. Вiтальня. Спальна та дитяча кiмнати
Вitа-,rьня. Спа:rьна та дI'trяLIа кiшtнагll. fиз:rйн. лrеб"пi.

]tt
ко та_цьнl

Кредит 8. Ванна KiMHaTa. Веранда
Ванна Kiп,tttitTa. Rеран.f.i та iншi вiдкрr.rтi ьIiсця
tIо\lешкань. PeK;rarla по\lешкань

]]

Кредит 9. Мiй булинок - Ntоя фортеця
\{iй б1.1инок , N,{оя фортеuя. Приrбання поNtеtttкilння ]]

Кредит 10. Ресторани та кафе

]lt

Кредит ll. cTiBHi продукти
N,l"яснi проц\,кт1.1. Рибнi llро;{\,к,г}l. ()Bo,ri та (lpl KTrt

]0
Гсl iхи. Спецii тi1 дес

Кредит 12. Блюда та напоi

20

Кредит 13. OcBiTa у Великiй Британii та США
]0

Kpe:llT 1J, OcBiT:r в Украiнi
OcBiTa вУ краТн i. I1орiвня,пьна xapaкTcpllcTllKil tlсвiти r,

I1, США та в YKpaiHi

Усього
л пр. лаб iнд.

j0 12

30 |2

30 10

з0 10

j0 lL)

з0 10

_) \] 10

_) t, 8

j0 8

Ресrоран,и та ка(lе. \4etlttl. IIpaBrl:rll tttrBe_litrKtt tll cT()_-lt)\I

i;,ка. Як з0 10

_) t] 10

llpaBtl,,ta,]t-lN,lOB,le}l[Iя T,+ii r pecTopaHi
няВегета ilHcbKe

Б,пюда та напоТ.
з0 10

cBtо та с-пв иик1 гj 1t св1о ,ат сш_\у ,ритан 30 10

j0 10
Ве,цикiйl Б

Iipe.tllr 15. } lriBepclll-elcbK:t осlзi,гil

]0

I

I

clrl



Навчання в mltcl.ti 1 Ве,пllкil'л БританiТ mKl,-lbHl
проб.;r e\I в чи,гел Ll н ш к -пьне навчання: як 30

ити иого захо IlrlЮ}оLIИN,l

Усього годин: 480

10

20

160

YHiBepcrtTeTcblia t]cBiT.t r IJe_-t;tKli: Гliii: _::,__. r iij-\ .,, ,,

YKpaTHi. ОтрrlrIання с г\ Ilc-tlKr. ('l pr KTl 1l,r н.iвti.1_1 ьнtlгr_\ ]lt 10
та систе\,Iа оцIн к)ts|lн ня

Крелllт, l6. IIitвч:tllня ts rшKo.ri1 l}e.rlrKil"I Брllгагlii

20

320
Заочна форма навчання

Кiлькiсть годин
Назви кредитiв i тем

Усього то числl
л. cl

Крелит 1. Сiм'я. Родиннi зв'язки
Родиннi зв'язки. Опис
cTocyHKiB. Моя сiм'я

порllзняннrt сiл,lсй Tit l'х
]6

Крелит 2. Зовнilпнiсть людини
LlacTltHlt Ti,-ta. ЗовгriL1_1нiстt,lrодини. Опис зовнiшностi JЗ

Крелит 3. Характер людини
\аlэаttтер,-1Iо_ftlII1.1. Лtо.l1сьtti поIл},ття та cпtсltliT з0 28

Крелит 4. Весiльнi дзвони та життя у шлюбi
Весi,r:я. Весiльнi цереплоlrii'. Почу,ття та еп,tоцii' l, яtиттi
.llоfllни 30 ]8

Крелит 5. Сiмейнi проблеми
Розпсlli,r дclп,tarrlHix обов'язкiв
Прtlбrеrrи ви\()l-till-| trя пi.t. li tt,iB

i3ихil

Крелит б. Типи помешкань
l llпtI п()\lсltlкitнь. Бr_lrtHrrK rtor j' rlpit' I J(, ll,m

Крелит 7. Кухня. Столова
Kr хня. С гсl;tс,lва. ПрибирirнrtяI tз кiшtнаr i 30 ]8

Кредит 8. Вiтальня. Спальна та дитяча кiмнати
Вiтальня. Спа_льна та jlитяLIа кirtнати, fJизайгr. лrеблi-

]8
ко"-1ьо и вl-га-цьItl

Крелlrт, 9. Ванна KirlHa-l,a. Веранда
Ванна кi;vна,га. веранда га ilrr.rli вiлкритi пtiсця
по\Iешкi,tн L. Рек,:tапtа по\lешкан ь

з0 ]8

Крелит l0. Мiй булинок - моя фортеця
\1iii бr,:tинок п,ltlя (lrlртеця. Пlllлltбання lIоN{ешIiання ]8

Itред1lт 1l. Ресторани та кафе

Рсстс,lрilни та кафе. N"Ic-tllcl. IIpaBl1,1la пс,,ведiнкIl ]il cIt)_,l()\l _]_ 30 2 ]8
Крелит 12. Iжа

i;ta. Як прl.tгот},вil,ги [;tir

Кредит 13. Iстiвнi прOдукти
\1'ясгli прод\,ктI{. Prrбrri прод},ктLI 30 ]8

Кредит 14. Рослиннi продукти
OBoчi та фрl,кти. Горiхи. С'пецiI та десер1,11 30 ]8

Kpe_rll l l5. Б.rюда r:r напоТ

Б.пкlда та riatloT. Прави"tа зil\IoB.цeI-I Iiя lilil \ pecTt)paНI 30

пr) лаб. lнд.

з0 1

2

2

2

j0 2

2

2j0

2

Кредllт l6. Веге tapiaHcbKe харчyвання
28

i]'

2

2



]1l 28

28

ч вання

ошкlJьIIа OcBlTa
та,[ановитих дiтеii

Kpe_rlI г l 7. _[ошкi.tьн:t ocBiI:r

у Be"lir.rKiir Британii. Навчання
I lr . ti t е й iз сере: н irr ро tвl l гliu\l )

j0

редит l8. OcBiTa у Великir"l Британii та США

2

г-,
OcBiтa 1,Ве;икiй Б OcBiTa у СiША j0

Кредит 19. OcBiTa в YKpaTlri
OcBirl В \ K1l1l'lli. Пuрliвня.lьна харакlсl)исIикil ()cBilll \

Ве,-rrlкiй Британii'. CtIIA,l,a в YKpaiHi
з0

Кредlrr, 20. Унiверситетська ocBiTa

28

28

2

2

\-HiB.,p.g1lтeTcbKa clcBitlt 1 .l3елиttil:i Бриlаlliii'. США Ttr в
\к ]н1

]8

]8

]8

61-1

Ki;rbKicTb
I'oJIlH

Кредит 21. Отримання ступеню
Отрltrtання ст\ пеню, С'трl,кту,ра навча,lьного рок\, та
cIlcтe\ta tlцiнювання

30

Кредит 22. Навчання в школi у Великiй Британii
Нав.Iанняl в шltо,пi 1, Великiй БритагriТ: mtti_itbHi

прсlб,rеlItt. в.lителi та r,,чнi, Шкiльне навLIання: як
зрtlбrtтrt Його захоп_пк)tоli Ll \,,

Усього годин:

5. Теми практичних занять
Щенна фopNla нilвl{ilння

зlп IIазва те]\tи

Крелит 1. Сiм'я. Родиннi зв'язки
.]найолtс't'во ] pt).lliHartlt (DclKc tpcl,t -r а KlHiHt crr
РОДИнне лерсtsо ()oKcTpclr ta Iiанirlгепl

Члени родLIни. ]\4оя сitчt'я

}ъ

2

J

2

2

2

2

2

2

4

)

6

7

8

2

2

2

2

2

2

2,

l0
9

11

12

2

2

2

2

Itpe_tlIT -l, ('irIeГllli гlроб.lеull

] (_) 2

2

2з0

бб0 46

МIсlя ро:rиtlа. КР ЛЪ 1

Nloc рtlдинI{е ..1ерево

Родиннi стос),нки

Крелит 2. Зовнiшнiсть людини
LIacTllHtt тiла

Опис зс,lгзгtirrrностi 1lодtt,liв Iа др)зiв
Опrr с :зовtt i tшl ttlс,гi вiдtlлt 1.1x -цю.лсй

Види зzi,tiсtltt. ('r,.t:tсIti,зilчiс ltи

<<N{oBat Ti;:r>l

ЗoBttirtIHicTb 
"lK):ltlH1.1. 

KI] }[, ]

Крелит 3. Характер людини

Риси xaptrKTepy рOдl]н (DoKcTpor ,гlt Iiltнiнгеrl

I lозитtl вн i,/нег а ги rз I t i p1.1c }] xapaltT el]\

Обговоркlс] l\{ о х арilliте ри в i j tcl rt l t х _ t Kl:leil

Весi,п"ця. Весiльн i uepebrcltr ii

Псlчу,r,тя та elvlclцii r, лtи гт i .lIO_]}1l{]1

1j

17

14

1б

15

1



l8 ЬеРl'гllНя _]a)\i.li],l::lr,. r :, _::,. __: 2

ц.lцrбlliСJr,сrНКll, l),,JПr, ji.l,,,1.,j.'.,,,..'.l,':,',',,-,r, ..l'lr.itrBiKr,\l

2

2

2

2

2

2

2

28 2

]9 2

]0 2

з1 2

]- 2

JJ 2
j_+ 2

з_5 2

_)() 2

2

з8 2

]9 2

+t) 2

-+1 2

l-)т] 2

+_) 2

-+4 2

-l _)

2

2 2
aJ 2

1: 2

), 2

2

2

2

2

1!) 2
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,,Bi_rrriHHtlll сl,\_{еIlг показi_lt] поt]ilе знаLlIIя -leKcLlIlHt)j,tl лtатерiа.l\: ПерекаЗ Проt{ИТаНОГо LlII

Il|]ос.l\\itног0,Iеliст\ (]в\lIai}Iня 1*l хвt,t,циlItt)rlц 1-1.5 cTopiHl(tl :] однократного пред'яв-пення та

l]Itк-lа_ll,tнНя гrо:iй 1 гir.i сап,rili лсlr iчнiй ttос.цiдовнсlстi. вrtдi. lrlюLIи llри цьоNI) основн\ iдеrо ii

\i]paKTel]I1з),K)lll1 сгl,t,lь: читаLIlIя тексI\,незtlаllног() рiвгrя склад]{остi без грубих поN,Iилок:

<<f{обре> ст\денТ показаВ знання -пексиLIногtl \la,lepiar_r1,. ii-,le ,] деякиN,{и неточностя}Il1:

неповний переказ прос;}.ханого абсl прочиIаного тексту" або поп,tилки у логiчнiй послiдовностi:
ILra\IOTl{e вtl",tсlдiлtгlя Nlовою. але \Iали rtiсце \loBJeHlICBi огрiхи:

r,Задовi_пьн1l>> ст},дент пOка.Jав HelloBlIe знанFtя ,пексиtlного rlатерiа-пу] задовi"пьнllй piBeHb

Btl,-l o,,li н н я \,I о tsо к) :

<<НезаjIовi.rьно>i ст}lдент не Bo.ro,,tic .[ексиlIни\l ьtатерiа.поNl. Не NIt)/Iie переказати текст.

It р ите р iT о ц i н Kr в а н н я с а rl о ст i l"r н оТ р о б от rl

Зl,iдно з t]1.1\1огtl\,lи СКТС 67}'о навча-цьноl,о час) j],eнt{Oi форшrи навчання,га 9j9z6 З3о'lНtii

сРtlllrtИ наt]LIаннЯ:] lIраtiтиЧttого Kvpc,_r аlrг;iйсЬкоТ шtoBtt вiJводитьСя на са]\IОстiйнr роботr
cTl-]егtтiв. [liд.rас сtlлtс,lстiйнсli робоrrt cT),lCHTr{ IlРаЦЮt(}lь на]] xr,дtl;ttHirt TBopONl З ДоN{ашНьt]гtl
rlllгllннЯ li,l tsllкон\'кlть 1,1i,знtlпtанiтгli .leIicllLI lli зав.,tпннЯ.,завданнЯ на tIитання. перекJltiд,га H|t

}]t)JB1.1 loli NloB;lcHHtI]tl\ HaI]llttOIi i BrriHb. ('aпtttc titiHa робота сrl'ДеНТiВ ПеРеВiРЯСТЬСЯ ВИКЛаJilLtе\1

га tlцiнttlсt ься ,]а1 наст\ Ilною 1,1llia1-1OlO:

rrВiдr,riннсl)) CT\,.lleHl- викон\,С tзci вправlt. вiдведенi на саrtостiйне виконання; виконання

впраВ rIe вtili,п}lкt-i(] ,гр),дllоЦiв. cT1,.leHT ]\{o)Iie cartocTil:ittcl вIlкоFI}rвати творчi завдання.
<i/{обреl> ст\дсIi l викон_\,t, Bci вправtл. вiдведегri на саltостiйне виконання. a-rle виконання

вгlрilв вI.1клиttас деякi тр1 лноllti:
,,ЗаJсlвi-пьно)) - ст}денТ B1.1liOFI\C негlовн\'кi,lькiс,гь вправ, вiдвеJених на cartocTiiitte

t]l1конaltlнЯ. BI,tKoHatitlrt впраВ BLlKjlL{Kac:]Ha.tHi трl,дrлощi. aljle в разi пояtснення та корег\,вання

tsIlк-lat,{itче\I сl,!денТ \IOilte виконатИ rrодiбнi завдання салtсlсгitiно;
,,Незitдсlвi.llьно)) ст},дент гtе во"псlдiс пtатерiа,,tопl. lle NIoiIte сал,tостiйно виконати вправII

ttiс.-tя тс,lго. яI( вони бl,itl.r поясненi вlrкла.цt1(]е]!I. робliть Be,:1ttKv t<i-rbKicTb грубих поN,lилок.

Розпоitiл б:r.lIiв, якi oTpllrtvюTb ст},дентtI
I семест

Пото.rне тестування та кр Сума

к2 к1 к5 Iiб к7 к8 к9
200 900

б0 60 l ()() 60 100 (l() 100 100 60

caпrocTiI"rHtt бота

II семе

кр СумаIIoTo.rHe тесryвання та
самостiйна робот:l

к16Kl2 к13 к11 к15к10 к11
700

100 60
160

60 100 бt)

кз

8. Засоби дiагностики

L)

Е
F,X

к1

l00 60



Засобаrlll дi:rгностItкIt T1l }teTo_Itl\rIt _]e\IoHcТp\ вilння ре]\ Jb гllтiв нав,Iання с: зLlвданн,I

до праКг1-1tlllltХ зaIняrь. ]аr]_]ilннЯ _1-1я ctl\l()Criii Htll p[ra.)0Tlt. 1g;ltlBi ]звJ.i-i}]ня" КОНlРО,]Ыji роботr,r,

9. \IeTcr.rlt нilв(t:lння

На даноrt1 еr-апi рOзвtttк} ]\Iеl,о.]lt.tгttlТ Ha}K1.1 ocHoBHl{\I \IеTOJONI навчання iнозепtних NloB €

ltoпll,HiKa-,'t'BHиii nr"r.,r,a. У проrtесi навLIанLlя ,за KortrHiKalllBHи\l itlеТUДОr\{ студенти набvвають

Kor.,l1,HiKaTrtBHclT копtПетегrцiТ jдпrпо.ri tiopt.tcTrBa-гltcb \IовоЮ за-[е)liно вiд конкретноТ сит.vаrriТ,

BoHlt нав.Iatються Ko]\,1),tllKaцlI v llрOцесi carrroI Kortr HiKarцiT, Вiдповiлно yci вправи та :]авдання

повrtнlli бl,ти коп,tr,ьIiкагивно випраRданиNlи деtЬirrитоrl iirфорпlаuii. вибором та реакuiсю

(irr1-oгr-llation gap' choice' f'cedback)' 
,коi rtови застосовуються TaKi N{.T.J.IIПiд L{ac вивlIення праIiтрlLtного курсу анг-,l]l1сь

навчання" яК сtIос,гереженнЯ Hai]1 N,lовниN,l r,tатерiа-поrt. порiвняльниЙ анаltlз, розв язYвання

IIерек.IаJаЦьких абО творчиХ завданЬ пiд ,tac саrtr-rстiйнОТ роботИ або у' пRочесi 
11дготовк11 

_]t)

пpaцTllLtgllx ,]авд|tнl,. складання графiчних cxeN,{ д.[я \,зага-lьнення теоретиLIного N4aTepl,Lцy,
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