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1. Мета опанування дисципліни: формування комунікативної, лінгвістичної, 

соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань, формування вмінь і навичок 

усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного 

окремого виду мовленнєвої діяльності. 

 

2. Завдання:  
методичні: організація процесу навчання англійської мови з урахуванням 

діалогу культур, інтегрованого підходу, інтерактивних методів, особистісно-

зорієнтованого навчання. Використання таких форм організації навчання, як 

диспути, конференції, круглі столи, рольові ігри, «мозкові штурми» тощо;  

пізнавальні: розвиток країнознавчих знань студентів про культуру, традиції та 

звичаї Великої Британії та США порівняно з національними традиціями та 

культурою свого народу;  

практичні: удосконалення вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух, 

читати та спілкуватися за змістом прочитаних текстів різної тематики, 

висловлення власної думки у монологічному, діалогічному усному та 

писемному мовленні, а також розвиток їхньої мовної здогадки, вміння 

самоконтролю. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 основних фонетичних (вимова, швидкість, паузи, логічний наголос), 

лексичних та граматичних явищ;  

 форм вираження граматичного значення, їх еквівалентів, моделей 

вживання;  

 функціонально-семантичних категорій;  

 діапазону граматичних засобів писемного відтворення думок; 

 словотворення; 

 різних видів читання; 

 системного характеру мовних явищ; 

 лексичного матеріалу за темами, що вивчаються; 



 правопису лексичних одиниць та пунктуації; 

 вимог до оформлення письмових робіт; 

застосування знань і розумінь:  

 вміння знаходити форми вираження граматичного значення, їх еквіваленти, 

моделі вживання і вміти аналізувати граматичні явища з точки зору 

семантики тих категорій, що ними передаються;  

 виражати за допомогою різноманітних граматичних засобів функціонально-

семантичні категорії;  

 оперувати діапазоном граматичних засобів писемного відтворення думок, 

ведення кореспонденції, переклад науково-технічної літератури, складення 

оглядів, тощо;  

 вільно і правильно спілкуватись іноземною мовою (з дотриманням 

граматичних норм) в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях 

професійного спілкування;  

 викладати інформацію в різних видах письмових робіт, використовуючи 

набуті знання з практичної граматики; 

 розширювати та поповнювати мовні знання, зокрема лексичні, 

перефразовувати, пояснити слово чи словосполучення, знаходити синоніми, 

антоніми; 

 тренувати мовний матеріал, яким треба володіти, аналізувати лексичні та 

граматичні явища, відповідати на питання, знаходити еквіваленти; 

 читати вголос, щоб удосконалювати технічний бік читання (правильна 

вимова слів, швидкість, паузи), що виявляє ступінь розуміння тексту; 

 читати «про себе» з повним і точним розумінням усіх факторів у тексті 

(вивчаюче читання); 

 отримати загальне уявлення про текст, книгу, журнал в цілому (переглядове 

читання); 

 розвивати уміння мовлення – переказ, коментування, бесіда, дискусія, 

драматизація; вигадування додаткових деталей; 

 обговорювати та аналізувати художні твори сучасної і класичної англійської 

літератури з точки зору їх ідейного змісту, композиційних і стилістичних 

особливостей; 

 реферувати і анотувати англійською мовою суспільно-політичні і науково-

технічні та художні тексти; 

 викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в 

різних видах письмових робіт; 

 переказувати текст, що прослухали або прочитали; 

 вести бесіду на задану тему в аспекті вивченого лексично-граматичного 

матеріалу; 

 готувати самостійні повідомлення по темах; 

 виконувати послідовний переклад текстів; 

 розуміти та реагувати на широкий спектр тематики побутового та ділового 

спілкування; 



 писати твори на теми, що передбачені програмою; 

 складати плани, конспекти статей, лекцій, виступів; 

 передавати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; 

 робити нотатки лекцій на суспільно-політичні та науково-популярні теми; 

 уміти розуміти носіїв мови, а також мову неносіїв, що володіють 

англійською мовою; 

 розуміти вислови, що передають фактичну інформацію; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  
Фонетика: 

1. Система англійських приголосних і голосних звуків. 

2. Модифікація звуків. Варіанти вимови. Літературні норми. 

3. Термінальні тони та емфатичні засоби виразності. 

4. Емоційна інтонація у зв’язному мовленні. 

 

Лексичний матеріал: 

1. Перекладачі і переклад в сучасній культурі. 

2. Я – студент першого курсу. 

3. Університет. 

4. Англійська як глобальна мова. 

5. Тарас Шевченко. 

6. Погода і клімат. 

7. Туризм в Україні. 

8. Візит до Києва.  

9. Українські свята і фестивалі. 

10. Дозвілля. 

11. Домашні розваги. 

12. Різдво у Британії. 

13. Подорож до Британії. 

14. Британський будинок. 

15. Британська сім’я.  

16. DIY супермаркети. 

17. Кар’єри і професії. 

18. Піклування про здоров’я. 

19. Виконавські види мистецтва. 

20. Америка та американці. 

21. Британія та британці. Лондон. 

22. Україна та українці. 

23. Світ навколо нас 

24. Література та письменники 

25. Англійські традиційні фестивалі, свята та кухня 

26. Художнє мистецтво 

27. Кіноіндустрія 

28. Освіта та академічні дослідження 



29. Засоби масової інформації. Газети 

30. Політичні системи 

31. Закон і порядок 

32. Домашнє читання 

 

Граматичний матеріал: 

1. Іменник. 

2. Артикль (означений, неозначений). 

3. Займенник. 

4. Прикметник. 

5. Прислівник. 

6. Числівник. 

7. Прийменник. 

8. Сполучник. 

9.  Видо-часові форми дієслова. Неозначені часи.  

10. Видо-часові форми дієслова. Тривалі часи.  

11. Видо-часові форми дієслова. Перфектні часи.  

12. Видо-часові форми дієслова. Перфектно-тривалі часи. 

13. Категорія стану. 

14. Пасивний стан. 

15. Наказовий спосіб. 

16. Узгодження часів. 

17. Пряма і непряма мова. 

18. Умовне речення реальної і нереальної умови. 

19. Інфінітив. 

20. Інфінітивні звороти. 

21. Дієприкметник.  

22. Дієприкметникові звороти. 

22. Герундій та герундіальний зворот. 

23. Модальні дієслова. 

24. Умовний спосіб. 

25. Фразові дієслова. 

26. Прийменники та постпозитиви. 

27. Словотвір 

28. Просте речення 

29. Головні члени речення 

30. Другорядні члени речення 

31. Складно-сурядне речення 

32. Складно-підрядне речення 

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Остапенко С.А. 

к.пед.н. Удовіченко Г. М. 

д.пед.н. Дмитрук Л. А. 

               Герасименко О. Ю. 


