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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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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс 

англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні 

науки, спеціальності 035 Філологія, предметної спеціалізації 035.041 Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша - англійська, освітньої програми:  Переклад. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс спирається на навчальні дисципліни, які вже 

мають бути засвоєні студентами на попередніх курсах: загальне мовознавство, 

лінгвокраїнознавство, практична граматика, практичний курс основної іноземної мови.  

                  1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

           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; 
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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.  

         На вивчення навчальної дисципліни відводиться 420 годин / 14,0 кредитів ECTS.  

Програмні результати навчання: 

ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B 2 з основної 

іноземної мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з 

Загальноєвропейськими стандартами мовної освіти; 

ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичної 

граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для іншомовного 

комунікативного спілкування основною іноземною мовою; 

ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати 

результати у курсовій роботі з теоретичних дисциплін (теоретична фонетика, 

теоретична граматика, лексикологія основної мови) та методики викладання іноземних 

мов;  

ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки;  

ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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, 
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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. 

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. 
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3. Рекомендована література 

Базова: 

1.Черноватий Л.М.,   Карабан В.І.,   Ковальчук Н.М.,    Набокова І.Ю.,    Пчеліна 

С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого 

курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). 

Вінниця: Нова книга, 2006. 520 с. 

Допоміжна: 

1.Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). К.: Освіта, 1996. 654 с. 

2.Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: пособие для студентов 

педагогических институтов. М.: Айрис-пресс, 2008. 384 с. 

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

пособие для студентов педагогических институтов. К.: ИНКОС, 2009. 244 с. 

4.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. 

Вінниця: Нова книга, 2003. 448 с. 

5.Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.: 

Книжный дом «Университет» Высшая школа, 2007. 425 с. 

6.Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка: 

учебник для ин-тов и фак-тов иностр. языка. М.: Книжный дом «Университет» Высшая 

школа, 2003. 448 с. 

7.Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з англійської мови 

для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 

2001. 169 с. 

8.Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу английского 

языка: 4 курс. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2002. 191 с. 

9.Практический курс   английского   языка.   3   курс:   учеб.   для   пед.   вузов   по   

спец.«Иностранные языки» / под ред. В.Д. Аракина. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 

1999. 432 с. 

10.Ребрій О.В. Перекладацький скоропис: навч. посібник / за ред. Л.М. 

Черноватого, В.І. Карабана – Вінниця: Нова книга, 2020. 152 с. 

11.Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Дмитренко В.О., Ребрій О. В., 

Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами: посібник для 

студентів вищих закладів освіти. Том 2. Вінниця: Нова книга, 2006. 284 с. 

12.Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Фролова І.Є., Рябих М.В., 

Слюнін О.В., Пчеліна С.Л., Мащенко С.Г., Зайда В.М. Практична граматика 

англійської мови з вправами: посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 1. 

Вінниця: Нова книга, 2006. 276 с. 

13.Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Базовий курс: посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови. Вінниця: Нова книга, 

2007. 248 с. 

14.Courtney R. Longman dictionary of phrasal verbs. Longman Group Limited, 1996. 

734 p. 

15.New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Lexicon 

Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 1248 p. 

16.Wells J.C. Longman pronunciation dictionary. Pearson Education Limited, 2000. 

870 p. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp 
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2. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

3. http://www.merriam-webster.com 

4. http://www.ldoceonline.com 

5. http://www.britannica.com/ 

6. http://www.com 

7. http://wordweb.info/WW2 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійна робота, контрольна 

робота. 

 


