


 

 



ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичний і 

практичний курс іноземної мови» складена Дем’яненко О.Є. відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня 

освіта, предметної спеціалізації 014.01 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 дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичний і практичний 
курс іноземної 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 дисципліни є:  

 - засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування іноземної 

мови у повсякденному і професійному спілкуванні (можливість вести бесіду або 
робити повідомлення на задані теми побутового та спеціального характеру) та 

читання англомовної літератури; 

 - засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для оволодіння усними та 
письмовими формами спілкування; 

 - засвоєння фонетичного матеріалу, який дозволить студентам оволодіти 

вимовою звуків англійської мови та інтонацією англійського речення. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 
культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою 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. 

ІІ. 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 та 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 390 годин/ 13 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 Семестр 7 

Кредит 1. Основні поняття стилістики англійської мови. 

Тема 1. Стилістика. Основні поняття стилістики.  
Тема 2. Предмет і завдання стилістики англійської мови. Мова як система. 

Нейтральність та норма.  

Тема 3. Виражальні засоби та стилістичні прийоми. 
Кредит 2. Фонетичні й графічні виражальні засоби.  

Тема 1. Стилістична класифікація англійського словника. 

Тема 2. Фонетичні виражальні засоби.  

Тема 3. Графічні виражальні засоби. 
Кредит 3. Когнітивна стилістика. Стилістична морфологія. 

Тема 1. Базові поняття когнітивної стилістики. Когнітивні тропи. 

Тема 2. Стилістична морфологія. Стилістичні функції дієслова, артикля,іменника, 
прикметника, займенника. Транспозиція. 

 Кредит 4. Ведення бізнесу 

Тема 1. Розмовна тема: Бізнес. Граматична тема: Минулий тривалий час 

Тема 2. Розмовна тема: Розв’язання бізнес-дилем. Граматична тема: Минулий 
тривалий час 

Тема 3. Розмовна тема: Відомі бізнесмени. Граматична тема: Минулий 

перфектний час 
Тема 4. Розмовна тема: Бізнес переговори. Граматична тема: Минулий 

перфектний час 

Тема 5. Розмовна тема: Угода. Граматична тема: Співставлення часових форм 

дієслів у минулому  
 Кредит 5. Дизайн.  

Тема 1. Розмовна тема “Дизайн”. Граматична тема: Модальні дієслова. 

Тема 2. Розмовна тема “З історії дизайну”. Граматична тема: Модальні дієслова. 

Тема 3. Розмовна тема “Відомі дизайнери”. Граматична тема: Модальні дієслова. 
Тема 4. Розмовна тема “Дизайн та інновації”. Граматична тема: Модальні 

дієслова. 

Тема 5. Розмовна тема “Як підготувати доповідь”. Граматична тема: Модальні 
дієслова. 

 Кредит 6. Освіта. 



Тема 1. Розмовна тема “Освіта. Навчання”. Граматична тема: Відносні підрядні 

речення. 

Тема 2. Розмовна тема “Методика Монтессорі”. Граматична тема: Відносні 
підрядні речення. 

Тема 3. Розмовна тема “Вища освіта в різних країнах”. Граматична тема: Відносні 

підрядні речення. 

Тема 4. Розмовна тема “Навчання довжиною в життя”. Граматична тема: Відносні 
підрядні речення. 

Тема 5. Розмовна тема “Система освіти в Україні та Великобританії”. Граматична 

тема: Відносні підрядні речення. 
Семестр 8 

Кредит 1. Стилістична лексикологія. 

Тема 1. Стилістична лексикологія. Нейтральні слова. Ідіоми.  

Тема 2. Літературний словник. Нелітературний словник.  
Кредит 2. Стилістична семасіологія. 

Тема 1. Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні стилістичні прийоми. 

Фігури заміщення.  
Тема 2. Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні стилістичні прийоми. 

Фігури сумісності.  

Кредит 3. Стилістичний синтаксис. Стилі сучасної англійської мови. 

Тема 1. Стилістичний синтаксис. Синтаксичні виражальні засоби та 

стилістичні прийоми. 

Тема 2. Стилі сучасної англійської мови. Проблема мовних стилів. Класифікація 

мовних стилів.  
Тема 3. Стилістика тексту. Функціональна стилістика.  

 Кредит 4. Інженерія 

Тема 1. Розмовна тема “Світ інженерії”. Граматична тема: Пасивний стан. 

Тема 2. Розмовна тема “Зіткнення з астероїдом”. Граматична тема: Пасивний стан. 
Тема 3. Розмовна тема “Супербудівлі”. Граматична тема: Артиклі. 

Тема 4. Розмовна тема “Великі проекти”. Граматична тема: Артиклі. 

Тема 5. Розмовна тема “Видатні інженери”. Граматична тема: Артиклі. 
 Кредит 5. Тренди і суспільство.  

Тема 1. Розмовна тема “Тренди і суспільство”. Граматична тема: Кількісні 

висловлювання. 

Тема 2. Розмовна тема “Тренди і мода”. Граматична тема: Кількісні 
висловлювання. 

Тема 3. Розмовна тема “Сучасні тенденції”. Граматична тема: Кількісні 

висловлювання. 

Тема 4. Розмовна тема “Жити довше як тренд”. Граматична тема: Інфінитиви та - 
ing форми. 

Тема 5. Розмовна тема “Вивчаючи лексику”. Граматична тема: Інфінитиви та - ing 

форми. 
 Кредит 6. Мистецтво та засоби масової інформації. 

Тема 1. Розмовна тема “Види ЗМІ”. Граматична тема: Непряма мова. 

Тема 2. Розмовна тема “Медійні затворники”. Граматична тема: Непряма мова.  



Тема 3. Розмовна тема “Медіа та мистецтво”. Граматична тема: Непряма мова. 

Тема 4. Розмовна тема “Життя міжнародного кореспондента”. Граматична тема: 

Непряма мова. Непрямі запитання. 
Тема 5. Розмовна тема “Кар’єра журналіста”. Граматична тема: Непряма мова. 

Непрямі запитання. 

 Кредит 7. Злочин та покарання 

Тема 1. Розмовна тема: Злочин та покарання. Граматична тема: Умовні речення 
третього типу. 

Тема 2. Розмовна тема: Причини злочину. Граматична тема: Умовні речення 

третього типу 
Тема 3. Розмовна тема: Судова система. Граматична тема: Перфектний інфінітив 

Тема 4. Розмовна тема: У суді. Граматична тема: Перфектний інфінітив після 

модальних дієслів 

Тема 5. Розмовна тема: Як розслідувати злочин. Граматична тема: Перфектний 
інфінітив 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Intermediate. Course book. 

Pearson:Longman. – 168 p. 

2. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Intermediate. Work book. 

Pearson:Longman. – 95 p. 
3. Арнольд Н.Д. Стилистика современного английского языка. - Л., 1981. 

4. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. - М., 1967 

5. Гальперин И.Р. Перевод и стилистика. Теория и методика учебного перевода. - 
М., 1960 

6. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. - 

Вінниця, 2005 

7. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - Вінниця, 2004 

8. Косоножкіна Л.В. Практическая стилистика английского языка. - М., 2004 

9. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. - Вінниця, 2000. 

10. Мороховский М.А. Стилистика английского языка. - К., 1991 

11. Сопоставительная стилистика иностранных языков. - Ростов-на-Дону, 1976 

12. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Bінниця: Hoвa книга, 2000. 

 

Допоміжна 

1. Кухаренко В.А. Лингвистическое исследование английской художественноі 

речи. - Одесса: Изд-во ОГУ, 1973. 

2. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. - Вінниця: 2000. 

3. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. - М., 1987. 
4. Мороховский А.Н. и др. Стилистика английского языка.-К.: Вища школа, 1991 

5. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста.- Л. 

Просвещение, 1980. 
6. Скребнев Ю.М. Основи стилистики английского языка. -М.: Астрель, 2003. 

7. Швейцер А. Д. Контрастивная стилистика. - М., 1996. 

8. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow, 1987. 



9. Skrebnev J.M. Fundamentals of English Stylistics. - М., 1994. 

 

Інформаційне забезпечення курсу: 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167 

2. http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm 

3. http://englishgrammar101.com/ 

4. http://www.englishmedialab.com/grammar.html 
5. http://learnrealenglish.com/7-steps-to-learning-english 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 

5. Засоби  діагностики успішності навчання: самостійна робота, 

контрольна робота. 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167
http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm
http://englishgrammar101.com/
http://www.englishmedialab.com/grammar.html
http://learnrealenglish.com/7-steps-to-learning-english
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