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вступ
Програма вивченнrI навча,rьноI Jисцliгt--тiнtt <Практlтчниli кl,рс першоТ iноземноТ мови)) склалена проф.

Со"rодкою А.К. вiдповiдно до освiтньо-професiirноТ програмiI пiдготовки бакалавра спецiальностi 035 Фi-по;lогiя.
спецiа-riзацii 0з5.041 Германськi мови та лiтератr,рrr (переr.сr-lа.а вкlточно), перша англiйська, ocBiTHboT програми
Перекпал.

Прелметом вивчення навчальноi дисциплiни с особливостi вжrвання лексиtIних одиниць в англiйськом}
!cнoN{y та писемному мовленнi.

Мiждисциплiнарнi зв'язки :

<ПРаКТИЧНИй кУрс першоi iноземноi мови / Практичний курс основноТ iноземноi мови (англiйська)>
вивчаеться одночасно та на базi таких дисцигutiн, як <Практлrчна фонетика першоi iноземноТ мови (англiйська)>,
<Практична граматика першоТ iноземноi мови (англiйська)>, <Практичний кlрс перекJIаду з основноi iноземноТ
мови (англiйська))1 <порiвняльна граматика основнот iноземнот та укратнськот мов>, <порiвняльна лексикологiя
основноi iноземноi та украТнськоТ мов> та iнших дисцигшiн.

Програма базусться на таких принципах:

РеЛеВаптнiсть: opieHToBaнa на сучаснi вимоги суспiльства i професiйнi потреби сryлентiв;
активнiсть: сryденти е активними )л{асниками навч€UIьно-вI][ховного процесу i несуть пepcoнil'.lbнy
вiдповiдальнiсть за свiй подапьший освiтнiй i професiйний розвиток;

розвитоК особистостi: визначаеться важ,чивiсть особистiсного та iнтелекryального розвитку- стУлентiв i
закJIадаються y]vloBи для реzt,IiзацiТ особистоcTi;

ПРОфеСiЙне ВДосконалення: передбачастъся безперервний самостiйний професiйний розвиток сryдентiв
протягом життя;

iнтегративнiсть: yci комtIоненти програми взасмопов'язанi та взасмозрловленi.
1. Мета та завдання навчально[дисциплiни

1.1. Мета викJIадання навч€IльноТ дисцигrлiни <Практичний курс першоТ iноземноi мови)
фОРмУлюсться, виходячи iз загальноi мети Bcix poKiB навчання, та поJuIгае у наступному:

форщвання мовленttевIл( навичок i BMiHb та засвосння лiнгвiстичних i соцiокультурних знань;

розвиток здатностi до самостiйного пошуку та засвоеннrI нового матерiа.лу;

розвиток перекладацькот ком петен цii' та загал ьн их ум i нь спiл куван ня:

форrиування впевненостi шодо використання мови як засобу KoMyHiKauii та перекJIаду.
Належна УВага в цьому Kypci прилiля€ться обгрунтуванню лiнгвiстичноi природи певних типiв пловнlтх

ОДИНИЦЬ, ВСТанОВленню ix семантrтчного навантаженнrI та. вiдповiдно до цього, визначенню способiв i_x

адекватного tIерекJrаду на piBHi слова, словоспол}ченнrI1 речення чи тексту.
1.2. основними завданнями вивчення дисциплiни €:

l) наДаТи студентам можливiсть оволодiти основними видами комунiкативноТ дiяльностi
(лiалогiчним та монологiчним мовленнllм, читаннjlм та розумiнням англомовних TeKcTiB, письмом);

2) СфОРМУвати початковi практичнi навички обробки тексту при перекладi з англiйськоi мови на
украiнську та з украiнськоi на англiйську.

l.З, Згiдно }вимогами освiтньо-професiйноi програми студент оволодiвае такрtми компетентностя\lli:
I. Загальнопредметнi: 1) соцiальна (продуктивно спiвпрацювати з рiзними партнерами в грl,пi та

КОМаНДi, ВИКОНУВаТи рiзнi ролi й функцiТ в колективi, проявляти iнiцiатIву, пiдтримувати та керувати власнtlllll
ВЗаеМИНаМи З iншими); 2) зага,чьнокультурна (аналiзувати й оцiнювати найвахо,tивiшi досягнення нацiона_-тьноi.
евРОпейськоТ та cBiToBoi науки й культури, орiснryватися в культурному та духовному контекстах сучасного
УкРаiЪсЬкого та свiтового суспiльства); З) компетентностi з iнформацiйних i комунiкацiйнrтх техно_,lогiit
(раuiонально використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задач, пов'язанlтх з

ОПРацЮВанням iнформацii, ii пошуком, систематизацiею, зберiганням, поданIuIм та передаванням); 4) златнiсть
НаВЧаТИСя УпРОДОВж Жит"тя як база професiЙного та життсвого самовизначення (long life lеаrпiпg competence):

II. Фаховi: l) лiнгвiстична (знання системи мови, правил iI функчiонування в iHmoMoBHit"t
комунiкацii, що дозволяють оперувати мовними засобами для цiлей спiлкування); 2) мовленнсва (воло:iння
ВиДами мовленневоТ дiяльностi, якi задiянi у перекJIадi (говорiння, аудiюванIUI, читання, пIlсь\lо)):
3) соцiолiнгвiстична (знання та вмiння. необхiднi для здiйснення соцiа_льного аспекту використання iнозеrtноl
мови); 4) перекладацька (знання зага,IIьних принципiв перекладу, навиtIки та 1ъ,tiння його здiйснення):
5) екстра,чiнгвiстична (знання, що вID(одять за межi лiнгвiстичних та перекладознавчих (фоновi i прелметнi)).

На вrвчення дисцигшiни вiдводиться 18 кредитiв.
2. Iнфор ма u i l:i н и li обсяг н ав ч ал ьно[ дисциплiни

Кредит l. Спол),ченi Штати Америкtr.
Кредит 2. Нацiональнi свята у США, Великiй Британii та в YKpaTHi.
Кредит З. Об'еднане Королiвство ВеликоТ БританiТ та Пiвнiчноi Iрландii.
Кредит 4. YKpaiHa - географiчнi регiони. сiльське господарство, промисловiсть, рекреацiя.
Крелит 5. Театр - iHTep'ep, жанри, вистави. колектив.
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Кре:ит 6. Театр - прем'сра, Бро:веir. rtiir вiзiIт.
Кре:ит 7. KiHo -,канри, види. вirробництво. решензй.
Кре.rит 8. Британське та чкраiнське KiHo. Го,riв1 r.
КРе:ИТ 9. Аеропорт - булЬля. частини аеропорц,. правила повеliнки та транспорт}ъання багажу.
Кре:ит 10, Аероr;орТ сл5,жби, бiлети. посадковi тfu]они. Головнi аеропорти Cl-ttA. Змагання у повiтрi.
Кре:ит 1 1. Ilтмiграчiйний та мlтгний контроль в США та YKpaiHi.
Kpe:irT 12. Обс.п говування в аеропортi. Повiтрянi транспорт}ъальнi компанiТ США.
Креrит 1З. Готелi типи та категорii, типи KiMHaT та пансiону, послуги та ycTaTKyBaHHrI.
КРеrИТ 14. Готелi - служби, резервуваннll, реестрачiя при поселеннi тависеленнi.
Крелит 15. Тiло людини, гаiryзi медицини.
Крелит 16. Медпрачiвники, фахiвчi, цротезування.
Крелит 17. Лiкува,rьнi заклади. IMyHHa система. Хвороби та iх сrаплптоми. Травми та ix лiкування.
Кредит 18. Медичнi iнструменти та хiрургiчне устаткування. ЗахворюваннrI ceplц, ЦУДноi юriтки. шкiри,

вуха, горла, носа, черевини, очей. Га_пузi нетрадицiйноi медицини. Мова i мозок.

Рекомендована лiтераryра

Базова:

ЧеРНОватrЙ Л.М., Карабан B.I., Ковальчук Н.М., Набокова I.Ю., Пчелiпа С.Л., Рябш< М.В. Практичнш1 курс
аНГЛiЙСЬКОТ МОВи: Пiдручник дIя сryдеrrгЬ третього курсу вI.щID( закладЬ освiти (фiлологiчнi спецiальностi
та спецiа-тrьнiсть кПерекltар). - Вirппшдд, НОВА КНИГА, 2а06. - 520 с,

!опомiжна:
ПрактическlЙ курс англиЙского языка. l курс: Учеб. для пед. ин-тов по спец. <<Иностранrше языкш> / Л.И,
Селяrпшtа, К.П. Гиtrтовт, М.А. Соколова и ш}.; Еод ред. В.Д. ApaKrtra. - 4-е кзд., Еспр. - М.: Гуманrm. изд.
центр ВЛАДОС, 1997. - 53б с.

ПРактический курс аrглийского языка. 2 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. <<Иностралшше языки) / под ред.
В.Щ. Арашшrа. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуъ,rаrrит. изд. цеЕгр ВJIАДОС, 1999, - 520 с.

ПРактический курс аrглшйского языка. 3 курс: Учеб. для пед. вузов по спец. <<Иностраrпrые языки) / под ред.
В.Щ. Аракиrrа. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманlа:г. изд. центр ВЛАДОС, |999. - 4З2 с.

5. Практический курс английского языка. 4 курс: Учеб. для студ. высш. 1^rеб. заведений / под ред. В.Д. Аракина.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуъ,rанит. изд. центр ВЛАДОС. 2003. З52 с.

6. Карабан B.I. Переклад англiйськоТ Hal,KoBoT i технiчноi лiтератlри, Граматичнi труднощi, лексичнi,
термiнологiчнi та жанрово-стилiстичнi проб--теrrи, Вiннrtця: Нова книга, 2002. - 564 с.

7 . Корунець I.B. Теорiя i практика [ерекlаду (аспектний перекпа.л). Вiнниця: Нова Книга, 2003. 448 с.

8. НiкОласва С.Ю., Соловей M.I., Головач Ю.В. та iH. Програма з англiйськоi мови для унiверситетiв/iнститутiв
(п'ятирiчний к}рс навчання). - К.; КиiЪ. держ. лiнгв. ун-т, 2001.

9 . Ребрiй О.В. Переrоrадацький скоропис. - Вiнниrц: Подi_пля-200 0,2о02.
10. bapaHueB К.Т. Англо-украiЪський фразеологiчний словник. К.: Радянська школа, 1969.

lнформачiйнi ресурси
l) hftp://moodle.mntr.rnk,uaicottTse/view.php?id:68
2) hffp://www.elФodcast,com
З) http://www.businessenglishpod.com/categor},l'esl-podcast/
4) hФ://www,es]pod.com/websiteiindexдgyz.h]ццl
5) www.breakingnewsenglish.com

5. Форми пiдсумкового контролю успiшпостi Еавчаншя: екзulNIен

,щiагностика знань "',^"J;':;ffJ#:#;ЧT"ýTnHH:}J#iT#""ono",* опитувань на практи.Iнш(
зilulттях; виконанIuI цракти.IнI.D( зaIвдань; виконаIillrI контрольноi роботи; TecTyBaHIuI.
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