
Анотації дисциплін, які викладає кафедра англійської філології  

для студентів денного відділення навчання 
 

Кафедра 

(відмітити 

випускаючу) 

Назва 

навчальної 

дисципліни, 

курс на якому 

викладається 

Зміст курсу 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

знати: 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

вміти: 
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1). Англійська 

мова. 

 

для студентів  

І курсу денного 

відділення 

навчання 

 

Для 

спеціальності: 

6.020303 мова та 

література / 

переклад 

(німецька мова, 

французька мова, 

іспанська мова, 

китайська мова). 

 

 

Спеціалізації: 

викладач 

іноземних мов. 

Навчальна дисципліна «Англійська 

мова» посідає провідне місце в 

системі професійної підготовки 

майбутнього викладача англійської 

мови. Метою навчальної дисципліни 

«Англійська мова» є формування у 

студентів іншомовної комунікативної 

компетенції і здійснення в процесі 

навчання виховання, освіти і розвитку 

особистості студента.   
 Завдання даної навчальної 

дисципліни полягає у набутті 

студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формуванні 

системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та 
аудіювання.  

 

(1) що таке частини мови; структура 

речення; теперішні, минулі та 

майбутні форми дієслова і як вони 

вживаються в активному і пасивному 

стані; узгодження часів; основні 

граматичні характеристики іменника, 

прикметника, прислівника і 

числівника 

(2) мовленнєві формули і лексичний 

матеріал (підручник за ред. Самохіної 

В.О., Морозової О.І., Легейди А.В., 

частина 1, уроки 1,2,3 та Шевцової 

С.В. , частина 1, уроки 6, 7, 8); 

(3) базовий лексичний матеріал та 

інформацію за темами усної практики 

«Інформація про себе. Навчання у 

ВНЗ. Зовнішність. Професії. Родина. 

Житло. Робота по дому. Їжа. 

Магазини. Одяг. Погода». 

 

(1) вільно використовувати активний 

матеріал в різних видах мовленнєвої 

діяльності; 

 

(2) розуміти зміст основний зміст 

текстів на часто вживані у 

побутовому оточенні теми; просто і 

зв’язано висловлюватись на знайомі 

теми або теми особистих інтересів, 

описувати досвід, події, сподівання, 

мрії та амбіції, наводити стислі 

пояснення і докази щодо точок зору 

та планів. 

 

 



Анотації дисциплін, які викладає кафедра англійської філології  

для студентів денного відділення навчання 
 

Кафедра 

(відмітити 

випускаючу) 

Назва 

навчальної 

дисципліни, 

курс на якому 

викладається 

Зміст курсу 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

знати: 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

вміти: 
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1). Англійська 

мова. 

 

для студентів  

2 курсу денного 

відділення 

навчання 

 

Для 

спеціальності: 

6.020303 мова та 

література / 

переклад 

(німецька мова, 

французька мова, 

іспанська мова, 

китайська мова). 

 

 

Спеціалізації: 

викладач 

іноземних мов. 

Навчальна дисципліна «Англійська 

мова» посідає провідне місце в 

системі професійної підготовки 

майбутнього викладача англійської 

мови.  

Метою навчальної дисципліни 

«Англійська мова» є формування у 

студентів іншомовної комунікативної 

компетенції і здійснення в процесі 

навчання виховання, освіти і розвитку 

особистості студента.     

Завдання даної навчальної 

дисципліни полягає у набутті 

студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формуванні 

системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та 
аудіювання.  

 

(1) що таке модальні дієслова та 

конструкції, форми умовного 

способу, безособові форми дієслова, 

артиклі і як вони вживаються; 

 

(2) (2)мовленнєві формули і лексичний 

матеріал (підручник Шевцової для 2 

курсу, уроки 7, 8, 9;  Аракіна, частина 

2, уроки 2, 4, 6); 

(2) 

(3) базовий лексичний матеріал та 

інформацію за темами усної практики 

«Дозвілля та хобі», «Подорожі», 

«Чоловіки та жінки», «Здоров’я 

людини». 

 

(1) вільно використовувати активний 

матеріал в різних видах   мовленнєвої 

діяльності; 

 

                (2) розуміти широкий спектр складних 

великих текстів і розпізнавати 

імпліцитне значення. Вміння 

висловлюватися спонтанно і вільно, 

не відчуваючи часто очевидну 

потребу добору слів. Уміння 

результативно й гнучко 

використовувати мову в суспільному 

і професійному житті, а також у 

навчанні. Вміння чітко, логічно, 

детально й вичерпно висловлюватися 

щодо складних ситуацій, 

застосовуючи при цьому належним 

чином різні синтаксичні засоби.   

 

 



Анотації дисциплін, які викладає кафедра англійської філології  

для студентів денного відділення навчання 
 

Кафедра 

(відмітити 

випускаючу) 

Назва 

навчальної 

дисципліни, 

курс на якому 

викладається 

Зміст курсу 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

знати: 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

вміти: 
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1). Англійська 

мова. 

 

для студентів  

3 курсу денного 

відділення 

навчання 

 

Для 

спеціальності: 

6.020303 мова та 

література / 

переклад 

(німецька мова, 

французька мова, 

іспанська мова, 

китайська мова). 

 

 

Спеціалізації: 

викладач 

іноземних мов. 

Навчальна дисципліна «Англійська 

мова» посідає провідне місце в 

системі професійної підготовки 

майбутнього викладача англійської 

мови.  

Метою навчальної дисципліни 

«Англійська мова» є формування у 

студентів іншомовної комунікативної 

компетенції і здійснення в процесі 

навчання виховання, освіти і розвитку 

особистості студента.   

Завдання даної навчальної 

дисципліни полягає у набутті 

студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формуванні 

системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та 
аудіювання.  

 

(1) що таке безособові форми дієслова 

і як вони вживаються; 

 

(2) (2) мовленнєві формули і лексичний 

матеріал (підручник  Аракіна,  

частина 3, уроки 1-5, 7);  

 

(3) базовий лексичний матеріал та 

інформацію за темами усної практики 

«Людина. Особистість. Характер 

людини. Почуття та емоції», 

«Середня освіта у Великій Британії», 

«Проблеми виховання дітей», 

«Український, британський, 

американський характер: долаючи 

стереотипи», «Світ навкруги нас», 

«Живопис», «Британська преса». 

 

(1) вільно використовувати активний 

матеріал в різних видах  мовленнєвої 

діяльності; 

 

(2) розуміти зміст складних текстів 

на конкретні та абстрактні теми;                    

спонтанно, вільно, чітко й 

деталізовано висловлюватися до 

широкого спектру тем; висловлювати 

думку до актуальних питань (усно та  

письмово); вміти вести дискусію, 

обґрунтовувати недоліки й переваги 

різних можливостей. 

 

 



Анотації дисциплін, які викладає кафедра англійської філології  

для студентів денного відділення навчання 
 

Кафедра 

(відмітити 

випускаючу) 

Назва 

навчальної 

дисципліни, 

курс на якому 

викладається 

Зміст курсу 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

знати: 

У результаті вивчення цієї 

дисципліни 

студент повинен 

вміти: 
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1). Англійська 

мова. 

 

для студентів  

4 курсу денного 

відділення 

навчання 

 

Для 

спеціальності: 

6.020303 мова та 

література / 

переклад 

(німецька мова, 

французька мова, 

іспанська мова, 

китайська мова). 

 

 

Спеціалізації: 

викладач 

іноземних мов. 

Навчальна дисципліна «Англійська 

мова» посідає провідне місце в 

системі професійної підготовки 

майбутнього викладача англійської 

мови.  

Метою навчальної дисципліни 

«Англійська мова» є формування у 

студентів іншомовної комунікативної 

компетенції і здійснення в процесі 

навчання виховання, освіти і розвитку 

особистості студента.   

Завдання даної навчальної 

дисципліни полягає у набутті 

студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формуванні 

системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та 
аудіювання.  

 

(1) що таке складне, складносурядне, 

складнопідрядне речення та 

типи підрядних речень; 

 

(2) мовленнєві формули і лексичний 

матеріал (підручник  Аракіна, частина 

4, уроки 1, 2, 3, 4, 5); 

 

(3) базовий лексичний матеріал та 

інформацію за темами усної практики 

«Вища освіта у Великій Британії», 

"Вища освіта в США", "Вища освіта в 

Україні", "Система судочинства у 

Великої Британії", "Система 

судочинства у США", "Охорона 

навколишнього середовища"; 

(1) вільно та спонтанно 

висловлюватися, використовуючи 

активний матеріал в різних видах 

мовленнєвої діяльності; 

(2) розуміти широкий спектр складних 

великих текстів і розпізнавати 

імпліцитне значення; чітко, логічно, 

детально та вичерпно 

висловлюватися щодо складних 

ситуацій, застосовуючи при цьому 

належним чином різні синтаксичні 

засоби (усно та  письмово); 

(3) результативно й гнучко 

використовувати мову в суспільному 

і професійному житті,  а також у 

навчанні. 

 

          

 


