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Анотація 

Дисципліна «Іноземна мова» 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 “Foreign 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 «Іноземна мова» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності    

014.13 Середня освіта . Музичне мистецтво. 

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 та очікувані результати 

1.1. Мета: оволодіти іноземною мовою за професійною діяльністю в галузі 

мистецтва, розвитку здібностей студентів використовувати іноземну мову як інструмент у 

діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів із 

автентичними текстами, що пов’язані з академічною та професійною діяльністю в галузі 

музичного мистецтва, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та 

ресурсів мережі Інтернет; навчити  адекватному використанню лексичних і граматичних 

знань при перекладі академічної та професійної кореспонденції; сформувати навички 

продукувати  монологічне висловлювання з проблем навчанням та професійної діяльності 

за спеціальністю «Музичне мистецтво»; навчити здійснювати письмовий переклад текстів 

академічного та професійного характеру за спеціальністю «Музичне мистецтво», 

користуючись термінологічними словниками, електронними словниками. 

Передумови для вивчення дисципліни: шкільний курс іноземної мови, іноземна 

мова, іноземна мова за професійним спрямуванням. 

Програмні результати навчання:  
          ПРН 11 . Здатний до підготовки та редагування текстів професійного   змісту 
державною мовою,  володіє англійською мовою. 

          ПРН 12. Має навички знаходження, обробки  та аналізу інформації з різних 
джерел (передусім – за допомогою цифрових технологій) 

          ПРН 19. Розуміє значущість культури і мистецтва для виховання і розвитку 

особистості  учня,  цінує полікультурність світу  і  здатний керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами  полікультурної толерантності, діалогу і 

співробітництва. 
          ПРН 20. Здатний  вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 
автономності набуту під час навчання  кваліфікацію. 

 

 1.3.  Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І.Загальнопредметні:  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 

  ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
 

 

2.Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. . Розмовна тема “Наука у нашому житті”.”. Граматика: Модальні дієслова 

(must, haveto). 

Тема 2.Розмовна тема “Наука у нашому житті”. Граматика: Модальні дієслова (must, 

haveto). 



Тема 3. Розмовна тема “Коротка історія Ст. Хокінга”. Граматика: Модальні 

дієслова (could, hadto). 

Тема 4. Розмовна тема “Ідеї та іновації”. Граматика: Модальні дієслова (could, 

hadto). 

Тема 5. Розмовна тема “Як робити записи”. Граматика: Модальні дієслова (could, 

hadto). 

Тема 6.Розмовна тема “Ніч. Сон”. Граматика: Дієслівні структури (Verbpatterns). 

Тема 7.Розмовна тема “Працювати вночі”. Граматика: Дієслівні структури 

(Verbpatterns). 

Тема 8. Розмовна тема “Нічна зміна”. Граматика: Наміри у майбутньому. 

Тема 9. Розмовна тема “Як покращити пам'ять”. Граматика: Наміри у майбутньому. 

Тема 10.Розмовна тема “Відкриття Нової Зеландії”. Граматика: Дієслівні структури 

(Verbpatterns). 

Тема 11.Розмовна тема “Робота і промисловість ”.Граматика: Структура "usedto". 

Тема 12.Розмовна тема “Використання золота у промисловості”. Граматика: 

Теперішній неозначений час (пасивний стан). 

Тема 13. Розмовна тема “Імпорт-експорт”. Граматика: Теперішній неозначений час 

(пасивний стан). 

Тема 14. Розмовна тема “Виготовлення шоколаду”. Граматика: Теперішній 

неозначений час (пасивний стан).   

Тема 15.Розмовна тема “Час для змін”. Граматика: Теперішній неозначений час 

(пасивний стан). 

Тема 16. Розмовна тема “З історії ООН”. Граматика: Вживання теперішнього 

тривалого часу для вираження майбутнього.  
Тема 17. Розмовна тема “Великий бізнес”. Граматика: Вживання теперішнього 

тривалого часу для вираження майбутнього.  
Тема 18. Розмовна тема “Історія компанії Майкрософт”. Граматика: Минулий 

неозначений час (пасивний стан). 
Тема 19. Розмовна тема “Як покращити навички аудіювання”. Граматика: Минулий 

неозначений час (пасивний стан). 
Тема 20. Розмовна тема “Есе «за» і «проти»”. Граматика: Минулий неозначений час 

(пасивний стан). 

Тема 21. Розмовна тема “Глобальне потепління”. Граматика: Теперішній 

перфектний тривалий час. 

Тема 22. Розмовна тема “Забруднення навколишнього 

середовища”. Граматика: Фразові дієслова. 

Тема 23. Розмовна тема “Відродження на місцях”. Граматика: Фразові дієслова. 

Тема 24. Розмовна тема “Як працювати з текстом”. Граматика: 

Теперішнійперфектний тривалий час. 

Тема 25. Розмовна тема “Чи врятує наука світ?”. Граматика: Теперішній 

перфектний тривалий час. 

Тема 26. Розмовна тема “Спорт у нашому житті”. Граматика: Вживання умовних речень І 

типу. 

Тема 27. Розмовна тема “Великий спорт, великий бізнес”. Граматика: Вживання умовних 

речень ІІ типу. 

 

Тема 28. Розмовна тема “Спорт в Україні”. Граматика: Вживання умовних речень І 

І та ІІ типу. 

Тема 29. Розмовна тема “Відомі спортсмени”. Граматика: Вживання too, enough. 

Тема 30. Розмовна тема “Психологія спорту”. Граматика: Вживання умовних 

речень І І та ІІ типу. 

. 



3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Державний стандарт вищої освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2019). 

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, 

оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

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

педагогических институтов и университетов. М., 2000.  320с. 

4. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка.  

М.,2000. 216с. 

5. Cавельева Е.К., Савельева Г.А. English for Musicians. Английский язык для 

музыкантов : Учебное пособие для студентов музыкальных вузов.  Ростов н/Д: 

Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. – 352c. 

6. 1. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Coursebook. 

Pearson:Longman.  168 p. 

7. 2. IanLebeau, GarethRees. LanguageLeader Pre-Intermediate. Workbook. 

Pearson:Longman.  95 p. 

8. English for Everyday Communication / заред. Шпака В. К.  Київ, Вища школа, 

2003. 

9. English grammar: Reference and Practice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. 

Химера, Санкт-Петербург, 2000. 

10. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge, 1988. 328 p 

 

Допоміжна: 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть 

первая. Книга  1.  М., 1992.  352 с. 

2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть 

первая. Книга 2.  М., 1992 .  344 с. 

3. О Британии кратко. Книга для чтения на английском языке. Сост. В.В. 

Ощепкова, И. И. Шустилова.  М.: иностранный язык, Оникс, 2000.  

4. Райдаут Рональд, Уиттинг Клиффорд, Толковый словарь английских 

пословиц. Перевод А. П. Нехая.  СПб.: Лань, 1997.  

5. Сайперс Линда. Практика делового общения: Путеводитель по миру 

делового английского.  М.: Рольф, 2001.  

6. Словенко И.С. Деловая переписка на английском языке. М., 1993.  40 с. 

7. Шах-Назарова В.С. Английский для вас. М., 1987.351с. 

8. English through Reading / подред. ДроздовойТ. Ю.  Антология, 2002. 

9. EverydayEnglish / под ред. Дроздовой Т. Ю.  Антология, Санкт-Петербург, 

2004. 

10. Longman English Grammar Practice. L. G. Alexander. Longman. 

11. Oxford Guide to English Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 

12. PoemstoEnjoy. Сборник английской, американской и австралийской поэзии. 

Книга для чтения на английском языке для учащихся средней школы. Составитель Е. 

И. Хакина.  Москва, 1966. 

13. Read and Speak English / подред. Дроздовой Т. Ю.  Антология, Санкт-

Петербург, 2005.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 



5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання для 

самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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