
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Опис дисципліни (анотація)  

Код  ОПП.06 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Англійська 
Семестр Перший-восьмий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 39 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: ефективно і гнучко 

використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування; володіти чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення; володіти лексичним 

матеріалом, необхідним для вільного усного і писемного спілкування за тематикою, 

передбаченою навчальною програмою; володіти орфографічними, граматичними та 

фонетичними навичками для побудови зв’язного писемного та усного мовлення; 

висловлюватися в усній та письмовій формі з необхідним ступенем деталізованості й 

тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови 

тексту, засобами зв’язності та цілісності на суперсинтаксичному рівні; використовувати 

соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; застосовувати культурологічну 

інформацію у професійній діяльності; оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід 

та удосконалювати свої навчальні стратегії; удосконалювати мовленнєву підготовку 

шляхом використання автентичних англомовних матеріалів. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Сім’я. Зовнішність і характер. Будинок. Їжа. Покупки. 

Погода. Дозвілля. Транспорт. Спорт. Медицина і Лікування. Студентське життя. Кар’єра. 

Географія. Стиль життя. Національний характер. Мистецтво. Кіно. Театр. Музика. 

Література. Політична система Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та 

України. Політичні партії. Виборча система. Засоби масової інформації У Великій 

Британії, США та Україні: газети, журнали, телебачення, радіо, мережа Інтернет. Злочини 

і покарання. Види злочинів. Правопорушники. Судова система у Великій Британії, США 

та Україні. Права людини. Навчання та викладання. Шкільна освіта. Типи шкіл. 

Взаємовідносини між учнями та вчителями. Вища освіта. Навчальні курси та ступені. 

Ефективна організація навчання. Суспільство споживачів. Супермаркети та ринки. Права 

споживачів. Гроші. Планування особистого бюджету. Проблеми бідності у країнах світу.  

 

Вихідна дисципліна; кореквізити: практична фонетика англійської мови, практична 

граматика англійської мови, аналітичне читання (англійська мова), країнознавчий аспект 

англомовних держав, англомовне академічне письмо.  

 

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 574 год., самостійна робота – 

596 год., разом – 1170 год. 

 

Форми (методи) навчання: практичні заняття (з використанням традиційних та 

інноваційних методів, зокрема, методів проблемного навчання і візуалізації, 

комунікативного методу, методу рольових та ділових ігор, проєктної роботи; 

інформаційних та мультимедійних технологій, інтернет-ресурсів, комп’ютерного та 

модульного середовища (чати, форуми, блоги, електронна пошта)), самостійна робота 

(індивідуальні завдання, написання есе, рефератів, доповідей, створення презентацій, 

складання діалогів тощо). 



Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, обговорення проблемних 

ситуацій, дискусії, тестування, написання диктантів, есе, доповідей, рефератів, 

реферування, створення презентацій, виконання індивідуальних завдань. 

 

Вид семестрового контролю: залік – 1, 2, 7 семестри; іспит – 3, 4, 5, 6, 8 семестри. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Практичний курс англійської мови: навч. посібник для студ. молодших курсів 

філологічних спеціальностей / Н. М. Бідюк, М. В. Горошко, Л. А. Ніколайчук та ін. – 

Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478 с. 

2. Практичний курс англійської мови: навч. посібник для студ. другого курсу філол. 

спеціальностей / Н. М. Бідюк, Г. О. Лисак, О. В. Матущак, О. В. Орловська [та ін.]; за заг. 

ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 278с. 

3. Практичний курс англійської мови: навч. посібник для студ. третього курсу філол. 

спеціальностей / Н. М. Бідюк, М. В. Зембицька, О. В. Магдюк, Ю. Я. Мазур, О. В. 

Садовець; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 350 с. 

4. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови / Л. М. Черноватий, В. І. 

Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2008. – Частина 4. – 608 с. 

5. Step To Proficiency : manual / N. M. Bidyuk, I. S. Fedukh. – Khmelnytskyi : KhNU, 

2016. – 254 p. 

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

Викладачі: док. пед. наук, доцент Рогульська О. О., канд. пед. наук, доцент 

Тарасова О. В., канд. пед. наук, доцент Садовець О. В., канд. філол. наук, доцент 

Дорофєєва О. М., канд. пед. наук, доцент Мартинюк О. В. 
 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

