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Анотація 

 
Навчальна програма з курсу «Практичний курс англійської мови» розрахована на 

бакалаврів за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно)), перша - англійська. Вона представлена як другий етап підготовки майбутнього 

філолога-перекладача – фахівця, здатного задовольнити потреби суспільства у якісному 

перекладі, а також закласти основу для подальшого професійно-орієнтованого удосконалення 

володіння мовою. Програма спрямована на формування глибоких знань системи англійської 

мови та сприяє закріпленню цих фундаментальних знань. Головна увага сфокусована на 

формуванні мовленнєвих умінь. Програма націлена на формування мовленнєвих навичок і 

умінь та засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань, розвиток когнітивних здібностей, 

формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та для перекладу, а 

також розвиток позитивного відношення до вивчення англійської мови і засвоєння відповідної 

культури, розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу, розвиток 

перекладацької компетенції з першого ж дня навчання в університеті, розвиток загальних умінь 

спілкування. Особлива увага приділяється практичним завдання курсу: засвоєнню близько 5000 

лексичних одиниць в межах тематичних блоків «Людина та її оточення», «Англомовний світ і 

Україна», «Гуманітарна сфера»; інтеграції навичкових параметрів (фонетики, лексики та 

граматики) у мовленнєвих уміннях; розумінню на слух текстів, що відносяться до знайомих 

тем, за умови стандартної та чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; упевненому 

спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем; умінню долати чинники, що 

перешкоджають розумінню під час спілкування; розвитку гнучких стратегій читання як 

мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та приватних листів, а також написання 

невеликих творів; засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів; формуванню перекладацьких навичок за рахунок розвитку умінь компресії 

тексту, засвоєння елементів перекладацького скоропису та виконання перекладних вправ. 

Актуальність курсу обумовлена виконанням вимог державного стандарту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 035 Філологія (Наказ Міністерства освіти 

і науки України від 20.06.2019 р. № 869), а також інтеграцією українських вищих закладів 

освіти, що готують фахівців з іноземних мов, до європейського наукового та освітнього 

простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до 

працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття 

конкурентоспроможності європейської вищої школи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Abstract 

 
The academic program of the Practical Course of English is intended for bachelors obtaining 

qualification in 035.041 Philology (Germanic Languages (Translation included)), the source language 

- English. It is represented as the second stage of training a future philologist-translator – a specialist 

capable of satisfying the requirements of the society for accredited translation as well as of laying the 

foundation for further profession-oriented improvement of language skills. The program aims to 

develop a deep knowledge of the English language system and facilitates the acquired knowledge 

extending. The primary focus is on speaking skills development. The program is aimed at building up 

speaking skills and abilities and at acquiring linguistic and sociocultural knowledge; at developing 

cognitive abilities; at increasing confidence in the use of language as a means of communication and 

translation as well as at developing a positive attitude to English learning and English culture; at 

developing the ability to search and master new material independently; at cultivating translation 

competence from the first day of study at the university; at expanding global communication skills. 

Particular attention is paid to the practical objectives of the course: to master about 5000 vocabulary 

items within the thematic module “People and their environment”; to combine skill-oriented 

constituents (phonetics, vocabulary, grammar) in speaking proficiency; to develop listening 

comprehension of texts related to familiar topics; to confidently communicate in typical contexts 

within the thematic module; to manage to overcome factors that hinder understanding during 

communication; to work out flexible algorithms of reading comprehension based on writing official 

and informal letters, short essays; to acquire a certain amount of sociocultural knowledge based on 

reading relevant texts; to build up translation/interpretation skills based on text compression 

techniques, the interpreter’s shorthand elements and note taking, and translation/interpretation 

exercises. 

The relevance of the course is ensured by the requirements of the state standards of higher 

education of the Ministry of Education and Science of Ukraine in speciality 035 Philology (Order of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, dated June 20, 2019, # 869) as well as by the 

integration of Ukrainian higher education institutions that train foreign language professionals into the 

European scientific and educational community for the purpose of providing graduates with a wider 

range of employment possibilities, improving the mobility of citizens in the European labour market, 

and increasing the competitiveness of European higher education system. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

 

Кількість кредитів – 14 

 (I сем. – 6; ІІ сем. – 8) 

  

 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

Нормативна Спеціальність 

 035 Філологія 

  

 Індивідуальне 

науково- дослідне 

завдання  

(захист проекту) 

 

Спеціалізація:   

035.041 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно)), перша - англійська 

Освітня програма: Переклад 

 

 

  Рік підготовки: 

2-й 

Загальна кількість годин – 

420 год. 

(I сем. – 180 ; ІІ сем. – 240) 

 

        Семестр 

  

IІІ-ІV 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 

I сем. – 5; ІІ сем. – 6; 

самостійної роботи студента 

– I сем. – 6; ІІ сем. – 8 

Практичні 

    Ступінь бакалавра 

 

   ІІІ – 78 год.; ІV – 86 год. 

 

Самостійна робота 

ІІІ – 102 год.; ІV – 154год.  

http://moodle.mdu.edu.ua 
Вид контролю: 

залік/екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання – 35% / 65%. 

Мова викладання: англійська 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Практичний курс англійської мови у сполученні з іншими практичними та теоретичними 

курсами, передбаченими навчальним планом, забезпечує всебічну підготовку майбутнього 

філолога-перекладача – фахівця, здатного задовільнити потреби суспільства у якісному 

перекладі, а також закласти основу для подальшого професійно-орієнтованого удосконалення 

володіння мовою. 

Мета курсу полягає у формуванні в студентів лінгвістичної комунікативної компетенції; 

у забезпеченні достатньо вільного та функціонально адекватного володіння всіма видами 

мовленнєвої діяльності. 

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). 

Головне завдання курсу – забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та 

вмінь, необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати студентам 

можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності (діалогічним та 

монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних текстів, письмом) та 

сформувати початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з англійської мови на 

українську та з української на англійську. 

Досягнення цілей на другому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а 

саме:  
а) засвоєнню близько 5000 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 тем, які студенти вивчають; 

г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; 

ґ) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

д) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування 

усіх його видів; 

е) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі написання різножанрової 

продукції (рекламна листівка туристичного характеру, рецензія на фільм, спектакль тощо, лист- 

скарга, аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та недоліків 

ряду об’єктів тощо, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним завданням), а також 

написання невеликих творів; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

ж) формуванню фахових навичок завдяки розвитку здатності передачі власних назв при 

перекладі, застосування транскодування при передачі топонімів і власних імен та виконанню 

перекладних вправ. 

До вправ, що готують майбутнього перекладача до можливої роботи у туристичній 

індустрії слід також віднести формування умінь вести усні перемови та листування з готелями 

та авіакомпаніями, підготовки рекламних листівок для туристів, написання звітів за 

результатами аналізу наявних готелів, авіарейсів тощо. 
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Тематика, як і передбачено програмою, на цьому рівні навчання відноситься переважно до 

блоків «Англомовний світ і Україна» та «Гуманітарна сфера», які на всіх етапах тісно 

переплітаються з соціокультурним компонентом. 

Навчальним планом передбачено практичні заняття (в І семестрі – 6 годин на тиждень, в 

ІІ семестрі – 6 годин на тиждень), а також самостійна робота. 

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 та кінофільмів). Для оволодіння вказаним видом 

мовленнєвої діяльності використовуються аудіозаписи драматичних творів, уривків 

літературних творів авторів, що вивчаються, виступи громадських діячів та діячів науки та 

культури. Матеріал для аудіювання має відображати різні функціональні стилі мови. 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного непідготовленого 

спілкування. Виходячи з характеру навчального матеріалу (публіцистичні та художні 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 або художніх текстах, які не адаптувалися (за винятком незначних скорочень), 

і запозичених з британських та американських засобів масової інформації. Основними видами 

читання на ІІ 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 (рекламна листівка туристичного характеру, рецензія на фільм, спектакль тощо, лист- 

скарга, 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. До 

вправ, що готують майбутнього перекладача до можливої роботи у туристичній індустрії, слід 

також віднести формування умінь вести усні перемови та листування з готелями та 

авіакомпаніями, підготовки рекламних листівок для туристів, написання звітів за результатами 

аналізу наявних готелів, авіарейсів тощо. 



10 
 

           Студенти другого курсу навчання мають володіти наступними вміннями та навичками: 

аудіювання – в межах знайомих і незнайомих тем розуміти зміст поширених повідомлень, що 

включають складні типи аргументації; розуміти лекції та документальні програми, де коментар 

ведеться нормативною англійською мовою; 

діалогічне мовлення – здійснювати спілкування невимушено, чітко формулюючи думки і своєчасно 

коригуючи власне мовлення у відповідності до висловлювань співрозмовників; 

монологічне мовлення – виступати з детальним викладом складних тем, одночасно інтегруючи кілька 

підтем; 

письмо – писати чіткі за змістом і добре структуровані за формою тексти, детально викладаючи 

інформацію; писати резюме, фактичні повідомлення та ділові листи; 

читання – розуміти довгі та складні тексти, як фактичного характеру, так і художні твори, 

усвідомлюючи стилістичні засоби, що містяться у тексті.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні 

ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими; навички до безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і 

правил. 

ЗК 2. Здатність системно аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 

сучасного українського та світового суспільства. 

ЗК 3. Уміння раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, 

пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого самовизначення. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної мови, другої 

іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів; 

ФК 2. Знання системи мови, правил її функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють 

оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

ФК 3. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо). 

ФК 4. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди     мови, 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 5. Знання загальних принципів перекладу, навички та уміння його здійснення. 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, 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. Вміння аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

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

ФК 9. Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною 

мовами. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 

 

Кредит 1. Лондон: історія, традиції, транспортна система. 

Кредит 2. Визначні міста США. 

Кредит 3. Українські міста. Київ: характерні риси. 

Кредит 4. Контрасти мегаполісів. 

Кредит 5. Проблеми ведиких міст. 
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Кредит 6. Кліматичні зони планети. 

Кредит 7. Зміни у світовому кліматі. 

Кредит 8. Незвичайні атмосферні явища. 

Кредит 9. Природні катастрофи. Вплив людини на природу.  

Кредит 10. Одяг. Типи одягу. Мода. 

Кредит 11. Світ високої моди. Сучасні тенденції моди. 

Кредит 12. Світ диких тварин. 

Кредит 13. Різноманітність рослин.  

Кредит 14. Сільске життя в Україні та Англії. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

                                                Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

I семестр   

Кредит 1. Лондон: історія, традиції, 

транспортна система.   

30  14   16 

Кредит 2. Визначні міста США.  30  14   16 

Кредит 3. Українські міста. Київ: характерні 

риси. 

30  12   18 

Кредит 4. Контрасти мегаполісів. 30  12   18 

Кредит 5. Проблеми ведиких міст. 30  14   16 

Кредит 6. Кліматичні зони планети. 30  12   18 

ЗА 1 СЕМЕСТР: 180  78   102 

                                                                      II семестр   

Кредит 7. Зміни у світовому кліматі.    30  

 

  

    12 

 

  

    18 

Кредит 8. Незвичайні атмосферні явища.    30      10     20 

Кредит 9. Природні катастрофи. Вплив людини 

на природу.  

   30     10     20 

Кредит 10. Одяг. Типи одягу. Мода.   30     12     18 

Кредит 11. Світ високої моди. Сучасні тенденції 

моди. 

  30     10     20 

Кредит 12. Світ диких тварин.   30     10     20 

Кредит 13. Різноманітність рослин.    30     12     18 

Кредит 14. Сільске життя в Україні та Англії.   30     10     20 

ЗА 2 СЕМЕСТР:   240     86     154 

Усього годин:   420  164     256 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 
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I семестр 

1. 
Кредит 1. Лондон – столиця Великої Британії. Традиції та визначні місця 

Лондона.   
2 

2. Історія лондонського транспорту: вчора, сьогодні, завтра.   2 

3. 
Громадський транспорт Лондону: проблеми та їх вирішення 

 
2 

4. Аналітичне читання.  2 

5. Історія та традиції англійців. 2 

6. Історія англійської мови. Періодизація, характерні риси. 2 

7. Видатні англійці. 2 

8. Кредит 2. Нью Йорк – центр культурного життя у США. 2 

9. Географічне положення та кліматичні умови. 2 

10. Визначні міста США. Проблеми міст-мегаполісів. 2 

11. Аналітичне читання. 2 

12. «Як слон у крамниці порцеляни» 2 

13. Промисловість США. Сільське господарство. 2 

14. Захист проектів «Неймовірні місця США» 2 

15. Кредит 3. Українські міста: історія та сьогодення. Київ: характерні риси. 2 

16. Харків – промисловий центр України. Промимловість України. 2 

17. Одеса – місто-порт. Географічне положення. 2 

18. 
Львів. Історичні пам’ятки. Миколаїв – моє рідне місто. Моє улюблене 
місто. Презентація проєктів. 2 

19. Українські міста. Київ: характерні риси. 2 

20. Захист проектів «Неймовірні міста України». Контрольна робота №1. 2 

21. Кредит 4. Контрасти мегаполісів. 2 

22. Переваги та недоліки життя у мегаполісі та у сільський місцевості. 2 

23. Аналітичне читання. 2 

24. Проблеми мегаполісів в Україні 2 

25. Сільське господарство України. Промисловість. 2 

26. Захист проектів «Неймовірні факти про мегаполіси світу» 2 

27. Кредит 5. Проблеми великих міст. 2 

28. Проблеми мегаполісів в Україні 2 

29. Контрасти мегаполісів. Проблеми великих міст. 2 

30. Життя в мегаполісі: за та проти. 2 

31. Аналітичне читання. 2 

32. Історія та культура міст-мегаполісів. 2 

32. Контрасти мегаполісів. 2 

33. Кредит 6. Кліматичні зони планети. 2 

34. Аналітичне читання. 2 

35. Прогноз погоди 2 

36. Моя улюблена погода 2 

37. Антарктика. 2 

38. Зміни у світовому кліматі. Контрольна робота №2. 2 

Разом за 1 семестр 78 

II семестр 

1. Кредит 7. Зміни у світовому кліматі. 2 

2. Вітер приносить зміни. 2 

3. «Мовою погоди» 2 
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4. Аналітичне читання. 2 

5. Прогноз погоди. 2 

6. Кліматичні зони планети. 2 

7. Кредит 8. Незвичайні атмосферні явища. 2 

8. «Мовою природи» 2 

9. Аналітичне читання. 2 

10. Незвичайні атмосферні явища: цунамі.  2 

11. Природні катастрофи: що ми про них знаємо 2 

12. Кредит 9. Природні катастрофи.  2 

13. Вплив людини на природу. «Всесвітнє потепління: вплив, зміни та результати» 2 

14. Проблема захисту середовища. 2 

15. Аналітичне читання. 2 

16. Захист проектів «Природні катастрофи». Контрольна робота №1. 2 

17. Кредит 10. Одяг. Типи одягу. Мода. 2 

18. Типи одягу та модні шоу. Одяг: у кожного свій смак. 2 

19. Опис літнього жіночого одягу. 2 

20. Аналітичне читання. 2 

21. 
«Мова одягу». Молодіжна та «доросла» мода: матеріали, кольори, фасони одягу. 

Що робить одяг привабливим. 
2 

22. Захист проектів «Сучасний одяг: гарно або зручно?». 2 

23. Кредит 11. Світ високої моди. Сучасні тенденції моди. 2 

24. Реклама одягу. Спортивний одяг, класичний стиль та офіційне вбрання. 2 

25. Аналітичне читання. 2 

26. Світ високої моди. Сучасні тенденції моди. 2 

27. Кредит 12. Світ диких тварин. 2 

28. Особливості ставлення до тварин в Україні та англомовних країнах. 2 

29. Жителі морських глибин. 2 

30. Домашні тварини. Розведення домашніх тварин. Контрольна робота №2. 2 

31. Кредит 13. Різноманітність рослин. 2 

32. Особливості садівницької справи. 2 

33. Овочі та фрукти – природна насолода. 2 

34. Аналітичне читання. 2 

35. Різноманітність рослин. 2 

36. Кредит 14. Сільске життя в Україні та Англії. 2 

37. Проблеми сільського життя. 2 

38. Проблеми внутрішньої міграції англійців та українців. 2 

39. Українські та англійські краєвиди. 2 

40. 
Проблеми української сільської молоді. Відчуття спільності: яке воно в 
місті та селі. 

2 

41. Аналітичне читання. 2 

42. Захист проектів «Проблема міграції українців закордон». 2 

43. Соціальне життя села. Контрольна робота №3. 2 

Разом за 2 семестр 86 

Разом за рік: 164 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
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№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

  

1. 

Кредит 1. Лондон: історія, традиції, транспорт. 

Підручник: Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс 

англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів 

освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2005. – 356с. (далі Черноватий) 

Робота зі словником с. 271-284, впр. 8 с. 19, впр. 10 с. 20. Впр. 8 с. 23, робота 

з ідіомами впр. 1-3 с.25-26. 

Робота зі словником: city – town – settlement – village – hamlet –municipality - 

satellite; district – borough – quarter – block – neighbourhood – ward – precinct; 

suburbs-outskirts; historic-historical; catchment area – immediate area – tough area 

– uncharted area; faith community – gated community; play to the gallery – 

shooting gallery; grade crossing – pelican crossing – zebra crossing – crosswalk.  

Підготовка до аналітичного читання. 

 

16 

2. 

 Кредит 2. Визначні міста США. 

Підручник: Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс 

англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів 

освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2005. – 356с. (далі Черноватий) 

Робота зі словником с. 284-288, впр. 4 с. 32, впр. 9 с. 34, впр. 13 с. 41.  

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 43-44. 

Робота зі словником: square one – be back to/at square one – go back to square 

one – from square one – out of square one – square with; closed shop – body shop 

– bucket shop – chip shop – all over the shop – to talk shop; captive market – 

glutted market; refuse – reject – disagree. 

 

16 

3. 

Кредит 3. Українські міста. Київ: характерні риси.  

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 288-293. Впр. 10-11 с. 54, 

впр. 12 с. 54. Впр. 5 с. 57. Впр. 9, 11, 12 с. 59-60.  Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 

61-62. 

Робота зі словником: be the talk of the town – run sb out of town; take up 

residence – professor of residence; up the wall – go up the wall – walls have ears – 

be fly on the wall; cash bar – city desk – club foot – glee club – hotel chain – street 

cred – far-flung region – tied cottage; discussion – argument; electric – electrical 

18 

4. 

Кредит 4. Контрасти мегаполісів. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 293-295. 

Впр. 5-13 с. 67-70.  

Впр. 15, 17-18 с. 70. 

Впр. 3-9 с. 74-75, впр. 10-11, 13-14 с. 75-76. 

Підготовка до аналітичного читання. 

18 

5. 

Кредит 5. Проблеми великих міст. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 293-295. 

Впр. 5-13 с. 67-70.  

Впр. 15, 17-18 с. 70. 

Впр. 3-9 с. 74-75, впр. 10-11, 13-14 с. 75-76. 

Підготовка до домашнього читання. 

16 

6. 

Кредит 6. Кліматичні зони планети. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 296-297. Впр. 4 с. 78, впр. 6, 9-10 

с. 79, Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 80-81.  

Робота зі словником: rain – cloudburst – downpour – deluge – shower – drizzle – acid rain 

– sleet – hail. 

Підготовка до домашнього читання. 

18 

7. Кредит 7. Зміни у світовому кліматі.  18 
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Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 297-301. 

Впр. 7-10 с. 86-87, впр. 4-5 с. 90, впр 9 (2) с. 92. 

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 93-94. 

Робота зі словником: baking – balmy – bland – clammy – clement – filthy – foul; 

anemometer – anemograph – atmometer – barograph – hygrometer – psychrometer. 

Підготовка до домашнього читання. 

8. 

Кредит 8. Незвичайні атмосферні явища 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 301-304. Впр. 6 с. 97, впр. 9, 10 с. 

98, впр 8 с. 102. 

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 103-104.  

Робота зі словником: muggy – nippy – raw – sticky – sultry – wintry – blustery; dew – fog 

– haze – mist – smog – steam – vapour 

Підготовка до домашнього читання. 

20 

9. 

Кредит 9. Природні катастрофи. Вплив людини на природу. Проблема захисту 

середовища. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 305-310. Впр. 2 с. 107, впр. 5 с. 

110, впр. 8 с. 113. Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 115-116.  

Впр. 9-11 с. 122, впр 15-17 с. 124-125 

Робота зі словником: thunderous: booming – deafening – ear-splitting – resounding – 

roaring – tumultuous 

Підготовка до домашнього читання. 

20 

10. 

Кредит 10. Одяг. Типи одягу та модні шоу. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 311-317. Впр. 8-9 с. 128-129, впр. 

3-7 с. 131-133. 

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 134-135.  

Робота зі словником: wear - have on - be dressed in; put on - pull on – pull up – 

slip on - slip into – shrug into - throw on; take off – remove – pull off – pull down – drop – 

kick off- shrug off. 

Підготовка до домашнього читання. 

18 

11. 

Кредит 11. Реклама одягу. 

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 317-324. Впр. 5-6 с. 139, впр. 3-4 

с. 141, впр. 4-6 с. 144-145. 

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 146-147.  

Робота зі словником: trousers – pants – breeches – jeans – denims – knickers – slacks; 

biretta – bonnet – peaked cap – fedora – helmet – stetson – top hat; sweater – jumper – 

pullover – rollneck – slipover – sweatshirt. 

20 

12. 

Кредит 13. Світ диких тварин.  
Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 341-344. Впр. 3 с. 198, впр. 7-10 

с. 199-200. 

Впр. 4 с. 201, впр. 9-10 с. 203-204. 

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 205-206.  

Робота зі словником: antelopes – apes – bear – wild boars – buffaloes – elks – giraffes – 

gulls – leopards – monkeys; basset – beagle – harrier – labrador – pug – retriever – 

staghound – talbot - whippet. 

Підготовка до домашнього читання. 

20 

13. 

Кредит 18. Різноманітність рослин.   

Підручник: Черноватий Л.М. Робота зі словником с. 348-355. Впр. 4-5 с. 221, впр. 6-7 

с. 222, впр. 10 с. 223. 

Впр. 3, 5, 7 с. 226, впр. 10 с. 228.  

Робота з ідіомами впр. 1-3 с. 229-230. 

Робота зі словником: sapling – seedling – shoot – sprout – sucker; foliage – greenery – 

shrubbery – undergrowth – vegetation; skin – shell – husk – peel – peelings – rind; lichen – 

mildew – moss – mo(u)ld - toadstool. 

18 

14. 
Кредит 14. Сільське життя в Україні та в Англії.   

Підручник: Черноватий Л.М. 22 
20 
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Впр. 2-4 с. 232, впр. 9-11 с. 235, впр. 14-15 с. 236, впр. 17 с. 238. 

Впр. 2-4 с. 239, впр. 9-11 с. 242, впр. 14-16, 18 с. 243-245. 

 Разом: 256 

 

 

 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1.  Створення індивідуального проєкту. Підготовка проєктів за темою кредита.     

2. Підготовка та захист контрольної роботи. 

Основні завдання цього виду діяльності: 

1) упевнене спілкування в межах заданих тем; 

2) розвиток уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 3) засвоєння 

певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, застосуванню 

ілюстративних матеріалів тощо. 

Загальні вимоги до оцінювання проектів: наявність вагомої в науковому, творчому, пошуковому плані 

проблеми, яка вимагає рішення; практична, теоретична, пізнавальна вагомість результатів; самостійна 

(індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів на практичному занятті; моделювання складових 

проекту (вказати поетапні результати та розподіл ролей); використання пошукових методів: 

визначення проблеми, завдань, їх вирішення, висунення гіпотези, обговорення методів пошуку; 

оформлення кінцевих результатів; аналіз отриманих даних.  

Критерії оцінювання виконаних проектів: 

1) аргументованість вибору теми; 

2) обсяг і повнота розробок, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність; 3) рівень 

творчості, оригінальність теми, підходів, рішень. 

 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і навичок 

студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового 

контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння 

й засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 
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Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним нормам. 

У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання, наводить 

приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена термінологією з 

курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним нормам. У ході відповіді 

студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання, наводить приклади на 

підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідь змістовна, однак неповна, репліки недостатньо вдалі, 

оскільки не враховують належним чином використання термінологічної лексики; порушується 

послідовність і логічність викладу думок; надається перевага невербальній комунікації; трапляються 

суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної лексики; 

порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага невербальній комунікації; 

трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні теоретичних питань 

практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), елементарними за 

змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

 

За 

шкалою 

ECST 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

студентів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

А 

Високий 

рівень 

 
5 

Відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без 

допомоги викладача. 

Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє 

застосовувати вивчений матеріал для внесення власних 

аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності.  

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, 

користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, 

вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та 

розв'язувати проблеми. 

В 
Високий 

рівень 
4,5 

Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без 

допомоги викладача. 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, 

застосовує його на практиці; вміє аналізувати і 

систематизувати наукову та методичну інформацію. 

Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, 

здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; 

виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації 

викладача.  

С 
Достатній 

рівень 
4 

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без 

допомоги викладача. 
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 Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо 

повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних 

педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію 

відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє 

підготувати реферат і захистити його найважливіші положення. 

D 

Середній 

рівень 

 
3,5 

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за 

консультацією викладача. 

Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значну 

частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З 

допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових 

положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, 

науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, 

може самостійно оволодіти більшою частиною навчального 

матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена 

Е 

Початковий 

рівень 

 
3 

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю 

виконання за консультацією викладача або під його 

керівництвом. 

Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє здатність 

елементарно викласти думку. 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів; з 

допомогою викладача виконує елементарні завдання; 

контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний 

усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні 

уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні 

сформовані уміння та навички 

Х 
Низький 

 
2 

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю 

виконання під керівництвом викладача. 

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні 

уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною 

програмою навчальних завдань не виконано. 

 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи 

виставляється з урахуванням таких параметрів: 

 

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є: 

1.Повнота виконання завдання: 

 Елементарна; 

 Фрагментарна; 

 Повна; 

 Неповна. 

2. Рівень самостійності студента 

 під керівництвом викладача; 

 консультація викладача; 

 самостійно. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь (роботи з підручником, володіння різними 

способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, вміння користуватися бібліотекою, 

спостереження, експеримент тощо) 

4. Сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення понять, аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, вміння відповідати на запитання, 

виконувати творчі завдання тощо); 
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5. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на практиці набуті 

знання): 

 низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без 

подальшого її аналізу; 

 середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; 

 достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях; 

 високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності. 

 

За 

шкалою 

ECST 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

студентів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

А 

Високий 

рівень 

 
5 

▪ Завдання відзначається повнотою виконання без допомоги 

викладача. 

▪ Визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття 

рішень. Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі проекту. 

▪ Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, 

вирішує складні проблемні завдання методичного характеру; 

схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування 

педагогічних явищ; уміє ставити та розв’язувати проблеми 

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. 

Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 

В 
Високий 

рівень 
4,5 

▪ Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги 

викладача. 

▪ Планує інформаційний пошук; володіє способами 

систематизації інформації; 

▪ Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, 

здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; 

виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації 

викладача.  

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. 

Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 

С 

Достатній 

рівень 

 
4 

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги 

викладача. 

▪ Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї діяльності. 

Критично ставиться до отриманої інформації; наводить  

аргументи 

▪ Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях.  

D 

Середній 

рівень 

 
3,5 

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією 

викладача. 

▪ Застосовує запропонований вчителем спосіб отримання 

інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички 

роботи з конспектом.. Усвідомлює, якою інформацією з питання 

він володіє, а якою – ні; 

▪ Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною 

навчального матеріалу. 

▪ Вибирає відомі способи дій для виконання фахових методичних 

завдань. 

Е 
Початковий 

рівень 
3 

▪ Завдання відзначається фрагментарністю виконання за 

консультацією викладача або під його керівництвом. 
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 ▪ Усвідомлює недостатній обсяг інформації. Застосовує 

запропонований викладачем спосіб отримання інформації з 

одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з 

науковим джерелом. 

▪ Демонструє розуміння отриманої інформації. Демонструє 

розуміння висновків з певного питання. Відсутні сформовані 

уміння та навички. 

▪ Володіє умінням  здійснювати первинну обробку навчальної 

інформації без подальшого її аналізу. 

  

FХ 
Низький 

 
2 

Завдання відзначається фрагментарністю виконання під  

керівництвом викладача. 

Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість 

передбачених навчальною програмою навчальних завдань не 

виконано. 

  

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу підпорядковані кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичув

альні бали/ 

Сума   

К1 К2 К3 К4 К5 К6 120 

(30*2)*0,6/ 

60 

600 

100*0,6/ 

60 

 

100*0,6/ 

60 

 

60*0,6/ 

36 

60*0,6/ 

36 

60*0,6/ 

36 

60*0,6/ 

     36 

 

 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність 

певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, 

порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ 

предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 
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