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Анотація 

 

У процесі вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

студенти набувають мовленнєвих навичок і вмінь та засвоюють лінгвістичні і 

соціокультурні знання, мають можливість розвивати перекладацькі 

компетенції та загальні уміння спілкування англійською мовою, набувають 

впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та перекладу. 

Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню лінгвістичної 

природи певних типів мовних одиниць, встановленню їх семантичного 

навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх адекватного 

перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту.  

Ключові слова: лінгвістичні, соціокультурні знання, перекладацька 

компетентність 

 

 

Аnnotation 

 

In the process of studying the discipline "Practical course of English language" 

students acquire speech skills and abilities and acquire linguistic and socio-cultural 

knowledge, have the opportunity to develop translation skills and general 

communication skills in English, gain confidence in using language as a means of 

communication and translation. Due attention in this course is paid to 

substantiating the linguistic nature of certain types of language units, establishing 

their semantic load and, accordingly, identifying ways to adequately translate them 

at the level of words, phrases, sentences or text. 

Key words: linguistic, sociocultural knowledge, translation competence 



 

Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс 

англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська, за освітньо-професійною програмою «Переклад».  

Предметом вивчення є навчання комунікації іноземною мовою.. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретична фонетика, теоретична лексикологія, 

теоретична граматика англійської сови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета курсу полягає у формуванні в студентів лінгвістичної комунікативної 

компетенції; у забезпеченні достатньо вільного та функціонально адекватного володіння 

всіма видами мовленнєвої діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є а) засвоєння близько 5000 

лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; б) інтеграція 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) розвиток 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) засвоєння 

певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, 

застосування ілюстративного матеріалу тощо; ж) формування фахових навичок завдяки 

розвитку здатності передачі власних назв при перекладі, застосування транскодування при 

передачі топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. 

Програмні результати навчання:  

 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (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); 

2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

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

контекстах сучасного українського та світового суспільства); 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, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної діяльності); 4) здатність навчатися упродовж 

життя як база професійного та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її функціонування в 

іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей 

спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та 

вміння, необхідні для здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих 

(фонові і предметні)). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Сполучені Штати Америки. 

Тема 2. Національні свята у США, Великій Британії та в Україні. 

Тема 3. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 



 

Тема 4. Україна – географічні регіони, сільське господарство, промисловість, 

рекреація. 

Тема 5. Театр – інтер’єр, жанри, вистави, колектив. 

Тема 6. Театр – прем’єра, Бродвей, мій візит. 

Тема 7. Кіно – жанри, види, виробництво, рецензія. 

Тема 8. Британське та українське кіно. Голівуд. 

Тема 9. Аеропорт – будівля, частини аеропорту, правила поведінки та 

транспортування багажу. 

Тема 10. Аеропорт – служби, білети, посадкові талони. Головні аеропорти США. 

Змагання у повітрі. 

Тема11. Імміграційний та митний контроль в США та Україні. 

Тема 12. Обслуговування в аеропорті. Повітряні транспортувальні компанії США. 

Тема 13. Готелі – типи та категорії, типи кімнат та пансіону, послуги та 

устаткування. 

Тема 14. Готелі – служби, резервування, реєстрація при поселенні та виселенні. 

Тема 15. Тіло людини, галузі медицини. 

Тема 16. Медпрацівники, фахівці, протезування. 

Тема 17. Лікувальні заклади. Імунна система. Хвороби та їх симптоми. Травми та їх 

лікування. 

Тема 18. Медичні інструменти та хірургічне устаткування. Захворювання серця, 

грудної клітки, шкіри, вуха, горла, носа, черевини, очей. Галузі нетрадиційної медицини. 

Мова і мозок. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота 

студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, створення 

індивідуального проєкту. 
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