
 

Англійська мова (викладачі) 

9-й 10-й 11-й семестри 

 

Загальна кількість годин – 416 

Лектор: проф. Бондаренко Є.В., проф. Морозова О.І. 

Статус: нормативний 

Кількість кредитів: 14 

 

Метою навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання 

виховання, освіти і розвитку особистості студента. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, 

читання, письма та аудіювання, а також інтегративних умінь. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання 

знати:  

1) мовленнєві формули й лексичний матеріал розділів підручників «Аналіз 

художнього тексту-5 (I) і (II), розділів 1, 2, 12, 16 «Objective Proficiency» та 

розділу 6 «Proficiency Masterclass»; принципи та критерії 

лінгвостилістичного аналізу художнього, науково-популярного і 

публіцистичного жанрів текстів; 

2) базовий лексичний матеріал та фактуальну інформацію за темами усної 

практики «Актуальні проблеми вищої освіти», «Цінності», «Засоби масової 

інформації у сучасному суспільстві», «Людські стосунки. Життя у 

суспільстві», «Розум та емоції», «Традиції та зміни».   

вміти:  

без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте;  

узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи при 

цьому пояснення й обґрунтування у зв’язному викладенні;  



вміти робити лінгвостилістичний та літературний аналіз художнього тексту; 

висловлюватися спонтанно, вільно і точно, передаючи тонкі значеннєві відтінки у 

складних ситуаціях;  

вміти складати плани, анотації аналізованого художнього тексту, писати 

аргументативні есе за тематикою усної практики. 

 

Структура: Практичні: 160     Самостійна робота: 256 

Форма контролю: іспит 

Мова викладання: англійська мова 



 

Англійська мова (перекладачі)  

9-й 10-й 11-й семестри 

 

Загальна кількість годин – 240 

Лектор: проф. Бондаренко Є.В., проф. Морозова О.І. 

Статус: нормативний 

Кількість кредитів: 7 

 

Метою навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання 

виховання, освіти і розвитку особистості студента. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та 

культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, 

читання, письма та аудіювання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання 

знати:  

базовий лексичний матеріал та фактуальну інформацію за темами усної 

практики «Актуальні проблеми вищої освіти», «Цінності», «Засоби масової 

інформації у сучасному суспільстві», «Людські стосунки. Життя у 

суспільстві», «Розум та емоції», «Традиції та зміни».   

вміти без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте; узагальнювати 

інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи при цьому пояснення й 

обґрунтування у зв’язному викладенні; вміти висловлюватися спонтанно, вільно і 

точно, передаючи тонкі значеннєві відтінки у складних ситуаціях; вміти писати 

аргументативні есе за тематикою усної практики.  

 

Структура: Практичні: 84     Самостійна робота: 156 

Форма контролю: іспит 

Мова викладання: англійська мова 
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