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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями практичних вмінь і навичок щодо специфіки мовних
картин світу й особливостей мовної поведінки носіїв англійської мови з метою
застосування їх у практиці іншомовного спілкування, під час перекладу та аналізу
англомовного дискурсу.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 6 год., практичні заняття 42 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді та презентації, їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен – 2 семестр
Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B2
Англійська, українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
оцінювати власну навчальну та науковоздатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
професійну діяльність, будувати і втілювати різних джерел (ЗК 03);
ефективну стратегію саморозвитку та професійного
уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 04);
самовдосконалення (ПР 1);
здатність працювати в команді та автономно (ЗК 05);
упевнено володіти державною та іноземною
здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 06);
мовами для реалізації письмової та усної
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 07);
комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й
навички використання інформаційних і комунікаційних
наукового спілкування; презентувати результати технологій (ЗК08);

Програмні результати навчання
досліджень державною та іноземною мовами (ПР 2);
збирати й систематизувати мовні;літературні,
фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати
тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної
спеціалізації) (ПР 10);
застосовувати та поглиблювати тематичні й
експертні знання з інших галузей (ПР 20).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності) (ЗК 10);
здатність застосовувати поглиблені знання з обраної
філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань
(СК06);
здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в
обраній галузі філологічних досліджень (СК 07).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. «Суспільні та гендерні характеристики спілкування у сучасному світі»
Тема 1. Соціальні аспекти

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Домашнє додаткове читання, ведення
словника термінів; виконання письмових
спілкування.
завдань на переклад з урахуванням лексикосемантичних
особливостей;
аналіз
конкретної виробничої ситуації та підготовка
аналітичної записки (Case study); пошук
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Тема 2. Гендерні аспекти Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
спілкування.
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань на переклад з урахуванням лексикосамостійної роботи; тестування
семантичних
особливостей;
аналіз
конкретної виробничої ситуації та підготовка
аналітичної записки (Case study); пошук
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Модуль 2. «Основи ефективної вербальної комунікації в англомовному середовищі»
Тема
3.
Основи Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
ефективної комунікації.
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань на переклад з урахуванням
самостійної роботи; тестування
граматичних
особливостей;
аналіз
конкретної виробничої ситуації та підготовка
аналітичної записки (Case study); пошук
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Тема 4. Вербальні засоби Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
вираження конфлікту.
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань на переклад; аналіз конкретної
самостійної роботи; тестування
виробничої
ситуації
та
підготовка
аналітичної записки (Case study); пошук
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Модуль 3 . «Основи писемної комунікації»
Тема
5.
Написання Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
реферату.
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань; написання реферату на задану тему;
самостійної роботи; тестування
пошук (підбір) та огляд літературних джерел
за заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Тема
6.
Написання Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Модуль 1. «Суспільні та гендерні характеристики спілкування у сучасному світі»

Назва теми
анотації.

Види робіт

завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Тема
7.
Особливості
написання електронного
повідомлення.

Тема
8.
Особливості
створення презентації та
мистецтво
публічного
виступу.

словника термінів; виконання письмових
завдань; написання анотації заданого тексту;
пошук (підбір) та огляд літературних джерел
за заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань;
написання
електронного
самостійної роботи; тестування
повідомлення за заданою темою; пошук
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Модуль 4 . «Мистецтво публічних виступів »
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення
завдання; обговорення матеріалу занять; словника термінів; виконання письмових
виконання навчальних завдань; завдання завдань; підготовка презентації; пошук
самостійної роботи; тестування
(підбір) та огляд літературних джерел за
заданою проблематикою; індивідуальна
робота в комп’ютерному класі.
Інформаційні джерела

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Комунікативні стратегії : підручник / А. Е. Левицький, Т. Є. Набережнєва, Р. В. Поворознюк та ін. : за ред. А. Е.
Левицького – К. : Видавничо-поліграфічний центр ,,Київський університет ”, 2013. – 559 с.
Турчин Д. Б. English for international relations / Англійська мова для міжнародних відносин :Навч. посіб. для
студентів вищ. навч. заклад. 2-е вид. перероб. і доп. / Дмитро Турчин. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 256 с. 25
Brook-Hart G., Haines S. Complete Advanced. – Cambridge University Press, 2015. – 251 p.
Dubica I., O’Keeffe M. Market leader. Advanced. – Pearson Longman, 2006. – 176 p.
Cotton D., Falvey D., Kent S. Language leader. Advanced. – Pearson Longman, 2008. –188 p.
Cotton D., Falvey D., Kent S. Market leader. Upper-intermediate. – Pearson Longman, 2006. – 176 p.
Evans V., Dooley J. Upstream. Student’s book Advanced. – Newbury Express Publishing, 2002.
Evans V., Dooley J. Upstream. Student’s book Proficiency.– Newbury Express Publishing, 2002.

Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид
діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та
тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. З об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів

Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (2 бали);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (2 бали); постановка та
розкриття проблемного питання (2 бали); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові
завдання) (2 бали); презентації (2 бали); поточна модульна робота (3 бали).
Модуль 2 (теми 3-4): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (2 бали);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (2 бали); постановка та
розкриття проблемного питання (2 бали); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові
завдання) (2 бали); презентації (2 бали); поточна модульна робота (3 бали).
Модуль 3 (теми 5-7): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (3 бали); постановка та
розкриття проблемного питання (3 бали); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові
завдання) (3 бали); презентації (3 бали); поточна модульна робота (4 бали).
Модуль 4 (тема 8): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (1 бал); обговорення
теоретичного та практичного
матеріалу (усні відповіді) (1 бал); постановка та розкриття
проблемного питання (1 бал); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові завдання) (1
бал); презентації (1 бал); поточна модульна робота (2 бали).
Екзамен

15

15

22

8
40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

