


 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Граматичні 

категорії та практична граматика англійської мови» складена Тіщенко А.В. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

нефілологічних спеціальностей. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є практичні навички 

оволодіння іноземною мовою та їх застосування у майбутній професійній 

діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, практична 

граматика, країнознавство, зарубіжна література, історія англійської мови, 

література Великобританії, методика викладання англійської мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета курсу: формування у студентів навичок усного, письмового, 

монологічного, діалогічного мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової 

тематики та тематики, що обумовлена ситуативними потребами, на рівні 

незалежного користувача.   

Завдання курсу: 

1. Розвинути вміння та навички письма, читання і перекладу англійською 

мовою. 

2. Розвинути комунікативні навички за темами повсякденного та ситуаційного 

спілкування. 

3. Удосконалити вміння сприймати іноземну мову як при безпосередньому 

спілкуванні, так і під час аудіювання. 

4. Навчити передавати в усній та письмовій формах здобуту при 

читанні/прослухуванні інформацію англійською мовою. 

5. Сформувати інтерес та ціннісне ставлення до іншомовної культури. 

6. Навчити студентів застосовувати знання та вміння іншомовної комунікативної 

культури у процесі реальної міжкультурної комунікації. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвинутою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою літературою, 

різнотипними словниками, електронними базами даних, системами 

інформаційного пошуку. 

II. Фахові: вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, стилістики для 

здійснення іншомовної комунікації; усвідомлює і контролює організацію змісту, 

знань і навичок перцепції та продукції символів, із яких складаються письмові 

тексти; розуміє загальний зміст і суттєві деталі автентичних аудіо- і 

відеоматеріалів, пов’язаних з академічною та професійною сферами; розуміє 

основні ідеї та розпізнає конкретну інформацію в ході лекцій, семінарів, 

конференцій, дискусій за темами відповідного академічного і професійного 



спрямування; розуміє автентичні тексти, пов’язані з академічною і професійною 

діяльністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та 

ресурсів мережі Інтернет; вміє визначати позицію і точки зору в автентичних 

текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю, писати академічну та ділову 

документацію, пов’язану з особистою та професійною сферами (резюме, 

життєпис, заяви), анотувати наукові тексти іноземною мовою; володіє уміннями 

та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність, зумовлену 

професійною та комунікативною метою. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  150 годин/5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Кредит 1. Роль молоді у сучасному суспільстві.  

Тема 1. Моя майбутня професія. Ознайомлення з новими лексичними одиницями 

Тема 2. Кар’єрний план.   

Тема 3. Амбіції – ключ до успішної кар’єри: за та проти.  

Тема 4. Правила написання резюме та заяви щодо прийому на роботу.  

Тема 5. Я –успішна людина сучасності. 

 

Кредит 2. Англійська мова  відкриває світ без кордонів. 

Тема 1.   Мандрувати веселіше разом.        

Тема 2.  Великобританія. 

Тема 3. США- від минулого до теперішнього. 

Тема 4. Місце, куди б я хотів поїхати. 

Тема 5. Україна-європейська держава. 

 

Кредит 3. Жити та вчитись.  

Тема 1. Дошкільна освіта. 

Тема 2. Шкільна освіта. 

Тема 3. Вища освіта. 

Тема 4. Системи освіти європейських країн. 

Тема 5. Освічена молодь-майбутнє країни 

 

          Кредит 4. Шоппінг.  

Тема 1. Види магазинів та товари, які ви можете там купити.  

Тема 2. Їжа.  

Тема 3. Значення одягу в житті. 

 Тема 4. Шопоголізм.  

Тема 5. Спортивний одяг, класичний стиль та офіційне убрання. 

  

 Кредит 5. Стиль життя. 

Тема 1. Чи схожі наші домашні улюбленці на нас? 

Тема 2. Переваги та недоліки утримання диких тварин в зоопарку. 

Тема 3. Захист навколишнього середовища. 

Тема 4. Відчуття спільності: яке воно в місті та селі. 

Тема 5. Місто майбутнього. 



 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: 

Учебник для ин-тов и фак-тов иностр. языка. – М.: Высш. школа, 1974. 

2. 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. 

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 

4. 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. 

5. Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу 

английского языка: 4 курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 160 с. 

6. 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. 

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

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

9. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: Радянська 

школа, 1969. 

10. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. Karaban 

(eds.) – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

11. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. – Longman, 2000. 

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

13. 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. 

Допоміжна 

1. Англо-український тематичний словник для ділового спілкування (менеджмент, 

маркетинг, банківська справа). Близько 16 000 слів та словосполучень / За 

загальною ред. Анікеєнко І. Г. – К.: Ленвіт, 2003. – 224 с. 

2. Бєлова А. Д. English for Students of Management: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 

1996. – 164 с. 

3. Блажина М. Г., Ермоленко Г. Н. Деловые переговоры на английском языке: 

Учебн. пособие. Часть 1. – М.: Изд-во МГУК, 2001. – 48 с. 

4. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-

справочник. Под общей ред. Богацкого И. С. – 5-е изд., испр. – Киев: Логос, 2002. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 



5. Засоби  діагностики успішності навчання: самостійна робота,  

контрольна робота. 
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