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 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії 

англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня магістр спеціальності 035 

Філологія, предметна спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська., освітня програма: Переклад.  

.  Міждисциплінарні зв’язки: 

Курс є продовженням дисципліни «Практика усного та писемного мовлення», що 

вивчається студентами під час опанування програми бакалаврської підготовки. У рамках 

магістерського курсу навчальна дисципліна «Комунікативні стратегії основної іноземної мови» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Переклад суспільно-політичної літератури 

основної іноземної мови» і забезпечує проходження перекладацької практики з основної мови 

та успішного складання державних іспитів. 

Основні цілі даного курсу зводяться до: 

─ практичних (формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і 

соціокультурних знань); 

─ когнітивних (розвиток когнітивних здібностей); 

─ афективних (формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

для перекладу, а також позитивного відношення до вивчення англійської мови та 

засвоєння відповідної культури); 

─ освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу); 

─ фахових (формування перекладацької компетенції);  

─ соціальних (розвиток загальних умінь спілкування). 

Досягнення таких цілей на четвертому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки 

завдань, а саме: 

а) засвоєнню близько 3000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; 

б) інтеграції навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих 

уміннях; 

в) аудіювання текстів, що відносяться до діяльності міжнародних організацій та галузі 

прав людини; 

г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; 

ґ) засвоєнню термінології та розвитку перекладацьких навичок і вмінь, що відносяться до 

діяльності міжнародних організацій, галузі прав людини; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

Тематика, як і передбачено програмою, на цьому рівні навчання відноситься переважно до 

блоків «Переклад англомовної громадсько-політичної літератури (Європейський союз та інші 

міжнародні організації)» та «Переклад громадсько-політичної літератури (Міжнародні 

конвенції у галузі прав людини)». 

Досягнення мети навчання аудіювання здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у 

класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими студентами, так і завдяки домашній та 

самостійній роботі (прослуховування аудіокасети, що входить до комплекту з підручником, 

радіопередач, перегляд телевізійних передач, тощо). Для оволодіння вказаним видом 

мовленнєвої діяльності використовуються аудіо записи до НМК.  

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного непідготовленого 

спілкування. Виходячи з характеру навчального матеріалу (публіцистичні тексти), для розвитку 



монологічного мовлення важливе місце відводиться міркуванню, для чого застосовуються 

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

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

зору, аргументуванням тощо. Робота над розвитком діалогічного мовлення спрямована на 

вміння вести проблемну бесіду та дискусію, яка передбачає ствердження або заперечення 

основної тези та вживання відповідних засобів мовленнєвої передачі зазначених 

комунікативних функцій. Також розвиток монологічного та діалогічного мовлення 

спрямований на поглиблення вмінь анотувати прочитане, надавати необхідний коментар, 

підсумовувати відомості з різних джерел. 

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. Матеріал оснований виключно на автентичних 

публіцистичних текстах. Основними видами читання на VI курсі є: вивчаюче, 

ознайомлювальне, оглядове та пошукове (пошук необхідної інформації у тексті).  

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок розширення типів 

вправ для його розвитку. Студенти мають засвоїти принципи написання низки типів писемної 

продукції (офіційний лист, есе, аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз 

переваг та недоліків ряду об’єктів, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним 

завданням), значно розширюючи діапазон власних умінь породжувати писемні тексти, що 

відповідають вимогам носіїв англійської мови. Разом з тим студенти продовжують традицію 

написання фабульних міні-творів, також творів-міркувань з використанням засвоєного 

матеріалу. 

Розвиток фахових вмінь та навичок має сприяти засвоєнню певного обсягу 

соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюстративного 

матеріалу, поглибленню здатності передачі власних назв при перекладі, застосування 

транскодування при передачі топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. 

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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими загальними 

компетентностями (ЗК): 

 ЗК 1 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

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

якості на посаді керівника, ініціативу, відповідальність та навички управління заходами безпеки 

професійної діяльності, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими, приймати 

рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях. 

 ЗК 2 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контекстах сучасного українського та світового суспільства; знати 



міжнародні норми та законодавство України у сфері безпеки життєдіяльності населення, 

системи управління охороною праці та цивільного захисту. 

 ЗК 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, поданням та 

передаванням. 

 ЗК 4 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого 

самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою діяльність і прагне її 

вдосконалити. 

 

фаховими компетентностями (ФК) 

 ФК 1 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її функціонування в 

іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

 ФК 2 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 ФК 3 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для здійснення 

соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  

 ФК 4 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів перекладу, навички та 

уміння його здійснення. 

 ФК 5 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі лінгвістичних 

та перекладознавчих (фонові і предметні знання) 

Курс вивчається на 5-му курсі у I та II семестрах. Форми організації навчального процесу: 

практичні заняття та самостійна робота студентів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредити ECTS. 

У I семестрі: 16 години практичних занять та 104 годин самостійної роботи; II семестрі: 18 

години практичних занять і 72 годин самостійної роботи.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

І семестр : 

кредит 1: Організація Об’єднаних Націй (ООН); 

кредит 2: Європейський Союз (ЄС); 

кредит 3: Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ); 

кредит 4: Північноатлантичний Альянс (НАТО); 

ІІ семестр 

кредит 1: Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);  

кредит 2: Світова організація торгівлі (СОТ);  

кредит 3: Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

 
Рекомендована література 

Базова: 

1. Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський 

союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації: 

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти/За ред. Л.М. Черноватого та 

В.І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга,  2009. – 240 с. 



2. Черноватий  Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., ЛіпкоІ.П. Переклад англомовної 

громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини./ За 

редакцією Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова 

Книга, 2006. – 272 с.  

Допоміжна: 

1. Карабан В.І. Пререклад англійської наукової та технічної літератури. – Вінниця: Нова 

Книга, 2004 

2. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української на англійську мову. – Вінниця: Нова 

Книга, 2003 

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: 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. 

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. 

   

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 «Комунікативні стратегії основної іноземної мови» 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу та 

контролю студентів. Контроль здійснюється за допомогою модульної контрольної роботи 

(МКР) наприкінці модуля. 

Поточний контроль реалізується під час усних відповідей на практичних заняттях, 

виконання студентами поточних тестів, практичних завдань тощо. 

Вихідний контроль з курсу комунікативні стратегії першої іноземної мови передбачен у формі 

електронного тестування. 

Усі види навчальної роботи з практичного курсу «Комунікативні стратегії основної 

іноземної мови» підпорядковані системі ECTS організації навчання та контролю студентів.  

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Ступінь адекватності реального результату цілям навчання як ідеальної моделі бажаного 

виступає показником ефективності навчання. Для оцінки ефективності тієї чи іншої форми 

навчально-виховного процесу застосовується діагностика – обстеження з метою визначення 

об’єктивно фіксованих кількісних і якісних змін особистості студента відносно початкового 

стану, що сталися внаслідок засвоєння ними у процесі пізнавальної і практичної діяльності 

накопиченого соціального досвіду (змісту освіти). 

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. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного процесу має 

найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких відносяться бальні оцінки, 

рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані зручні в обробці і дозволяють визначити 

кореляцію між застосуванням тих чи інших форм та методів навчання і рівнем успішності 

студентів. Але досягнення кінцевих цілей вищої освіти потребує розробки більш 

диференційованих критеріїв якості знань, оволодіння вміннями та навичками. 

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. 

Діагностика письмових відповідей має свої особливості. По-перше, правильна відповідь 

може не відповідати знанням, а бути результатом механічного запам’ятовування тексту. По-

друге, відповідь може бути результатом списування в іншого студента. По-третє, правильна 

відповідь, одержана при використанні неправильного способу дій, не є основною для 

виставлення високої оцінки. 

 


