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Анотація 

Дисципліна «Практичний курс англійської мови» спрямована на практичну 

підготовку спеціалістів, які володіють комунікативною компетенцією, навичками 

оперування всіма видами мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання та 

письма), і котрі здатні обговорювати широке коло питань та досягати порозуміння зі 

співрозмовниками; готувати виступи з різної тематики, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів; знаходити нову 

текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих 

матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними 

пошуковими методами і термінологією; аналізувати англомовні джерела інформації для 

отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень; вести листування, демонструючи міжкультурне порозуміння; 

здійснювати переклад аутентичних текстів з різноманітної проблематики, користуючись 

словниками загальновживаної та термінологічної лексики тощо. Це здійснюється шляхом 

інтеграції мовних знань та мовленнєвих умінь в рамках тематичного і ситуативного 

контексту відповідно до академічної та професійної сфер студента. Навчальний процес 

організовується у такий спосіб, щоб сприяти паралельному і взаємопов’язаному 

формуванню у студентів умінь і навичок користування мовою в усній (говоріння, 

аудіювання) і писемній (читання, письмо) формі. 

Ключові слова: іноземна мова, комунікативна компетенція, міжкультурне 

порозуміння, мовленнєва діяльність, мовні знання і вміння,  практична підготовка 

спеціалістів, аутентичні джерела. 

 

 

Course Annotation 

The course “Practical Course of the English Language” is aimed at practical training of 

specialists who demonstrate communicative competency, developed language skills (reading, 

speaking, listening, and writing), are able to discuss a wide range of issues and to achieve 

understanding with interlocutors; to make speeches on various topics, using appropriate means of 

verbal communication and adequate discussion as well as debate formats; to find text, graphic, 

audio and video information contained in English-language sources (both in printed and 

electronic format), using appropriate search methods and terminology; to analyze English-

language sources of information to obtain data necessary for solving professional tasks and 

decision-making; to correspond, demonstrating intercultural understanding; to translate authentic 

texts on various issues, using monolingual, bilingual and terminological dictionaries, etc. These 

goals are achieved by integrating language knowledge and skills within the thematic and 

situational context according to the students’ academic and professional spheres. The learning 

process is organized in the way to promote the parallel and interconnected formation of students' 

skills of using the language in oral (speaking, listening) and written (reading, writing) formats. 

Key words: foreign language, communicative competency, intercultural understanding, 

speaking activity, language knowledge and skills, practical training of specialists, authentic 

sources. 



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Практичний курс англійської 

мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності014.01 Середня освіта (Українська мова і література). 

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 дисциплінита очікувані результати 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

є формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, діалогічного 

мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової тематики та тематики, що обумовлена 

професійними потребами, на рівні незалежного користувача. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвинути вміння та 

навички письма, читання і перекладу англійською мовою; розвинути навички 

комунікативного спілкування англійською мовою за темами повсякденного спілкування; 

удосконалити вміння і навички сприймати мову як при безпосередньому спілкуванні, так і 

під час аудіювання; удосконалити вміння і навички діалогічно та монологічно 

спілкуватися в межах тем, зазначених програмою; навчити передавати в усній та 

письмовій формах здобуту при читанні інформацію англійською мовою. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 7. Використовує іноземну мову для організації ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності.  

ПРН 12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними 

мовами.  

ПРН 13. Аналізує мовні одиниці, визначає їх взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовує мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує мовні, факти, перекладає тексти 

різних стилів і жанрів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 



ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові: 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних проблем 

дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в цілісній 

системі знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу текстів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни. 

Тема 1. Розмовна тема “Погодні явища”. Граматика: Теперішній неозначений час. 

Теперішній тривалий час.   

Тема 2. Розмовна тема “Екстремальна погода”. Граматика: Теперішній неозначений 

час. Теперішній тривалий час.   

Тема 3. Розмовна тема “Погода взимку”. Граматика: Теперішній неозначений час. 

Теперішній тривалий час (питання). 

Тема 4. Розмовна тема “Путівник по країні”. Граматика: Теперішній неозначений час. 

Теперішній тривалий час.   

Тема 5. Розмовна тема “Як користуватися словником”. Граматика: Теперішній 

неозначений час. Теперішній тривалий час.   

Тема 6. Розмовна тема “Натхнення”. Граматика: Минулий неозначений час. 

Тема 7. Розмовна тема “Життя творчих людей. Фріда Кало”. Граматика: Минулий 

неозначений час. 

Тема 8. Розмовна тема “Життя творчих людей. Луї Армстронг”. Граматика: Минулий 

тривалий час.   

Тема 9. Розмовна тема “Стилі та стратегії навчання”. Граматика: Минулий 

неозначений час. Минулий тривалий час.   

Тема 10. Розмовна тема “Ведення щоденника під час навчання”. Граматика: Минулий 

неозначений час. Минулий тривалий час. 

Тема 11. Розмовна тема “Засоби масової інформації. Інтернет”. Граматика: Артиклі. 

Тема 12. Розмовна тема “Плануючи телевізійну програму”. Граматика: Артиклі. 

Тема 13. Розмовна тема “Світові новини”. Граматика: Артиклі. 

Тема 14. Розмовна тема “Видатні медійні особистості”. Граматика: Відносні 

займенники. 

Тема 15. Розмовна тема “Робота в команді”. Граматика: Відносні займенники. 

Тема 16. Розмовна тема “Лікарі без кордонів”. Граматика: Теперішній перфектний 

час. 



Тема 17. Розмовна тема “Міжнародна медична допомога”. Граматика: Теперішній 

перфектний час. 

Тема 18. Розмовна тема “Здорова їжа”. Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема 19. Розмовна тема “Здоров'я і робота”. Граматика: Теперішній перфектний час. 

Тема 20. Розмовна тема “Значення незнайомих слів”. Граматика: Теперішній 

перфектний час з вживанням for та since. 

Тема 21. Розмовна тема “Світ природи”. Граматика: Ступені порівняння 

прикметників. 

Тема 22. Розмовна тема “Світ тварин”. Граматика: Ступені порівняння прикметників. 

Тема 23. Розмовна тема “Міжнародна допомога тваринам”. Граматика: Ступені 

порівняння прикметників. 

Тема 24. Розмовна тема “Як організувати час”. Граматика: Ступені порівняння 

прикметників. Кількісні висловлювання. 

Тема 25. Розмовна тема “Порівняльний нарис”. Граматика: Кількісні висловлювання. 

Тема 26. Розмовна тема “Можливості майбутнього”. Граматика: Модальні дієслова 

(will, may, might). 

Тема 27. Розмовна тема “Майбутнє родинних стосунків”. Граматика: Модальні 

дієслова (will, may, might). 

Тема 28. Розмовна тема “Родинні справи”. Граматика: Модальні дієслова (will, may, 

might).  

Тема 29. Розмовна тема “Помилки під час письма”. Граматика: Умовні речення І типу.  

Тема 30. Розмовна тема “Суспільство сьогодні”. Граматика: Умовні речення І типу.  

3. Рекомендована література 

Базова 

1. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Coursebook. Pearson: 

Longman, 2008. 168 p. 

2. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Workbook. Pearson: 

Longman, 2008. 95 p. 

3. Murphy R. English Grammar in Use.Cambridge University Press 2007. 350 c.  

4. Englishgrammar: ReferenceandPractice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. Химера, 

Санкт-Петербург, 2000. 320 р. 

5. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. К.: Логос, 1997. 352с. 

Допоміжна 

1. Evans V. Round-Up.English Grammar Book.  Essex: Pearson Edu., 2006. 300 p. 

2. Thompson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar Exercises 4th edition. 

Oxford University Press, 1986.378 p. 

3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ: ТОВ “ВП 

Логос-М”, 2008. 84 с. 

4. Гриненко І.В., Коваленко Ю.А. Вправи, тести та творчі завдання з англійської 

мови. Тернопіль: «Астон» 2003. 155 с. 

5. Голіцинський Ю. Граматика. Київ: «А.С.К.», 2015. 537 с. 

6. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов и университетов. М., 2000.320с. 

7. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка: 

Пособие для студентов педагогических институтов. М.: Старт, 2000. 215с. 

8. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. SpeakEnglishwithpleasure. Харків.,  

2003. 288с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійна робота, контрольна 

робота. 
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