
1. Повна назва дисципліни/ Academic Discipline: Основна іноземна мова (англійська) 

/ Foreign Language (English) 

2.Статус / Status: нормативна навчальна дисципліна 

3. Мета / Core Purpose: формування та розвиток комунікативної компетенції студентів та 

комплексу лінгвістичних навичок та вмінь, необхідних для майбутнього перекладача.  

4. Обсяг, методики і технології викладання дисциплін / Amount, Methodology and 

Technologies of Teaching: Курс складається із практичних та самостійних занять. Оскільки перший 

триместр є вводно-корективним, на цьому етапі програмою передбачені заняття з граматики у 

межах практичного курсу. Також інтегруються заняття з практичної фонетики.  До іншого блоку 

входить домашнє читання. Домашнє читання передбачає ознайомлення студентів з автентичними 

текстами американських та британських авторів, роботу з лексикою і аналіз та інтерпретування 

тексту. Програма також передбачає систематичну роботу по засвоєнню фразових дієслів та 

ідіоматичних висловів.  

Словесні методи навчання: розповідь; пояснення. 

Наочні методи: демонстрація; ілюстрація. 

Практичні методи навчання. Практична робота спрямована на застосування набутих знань 

у розв'язанні практичних завдань. 

5. Знання та навички / Knowledge and Skills:  

Передбачається що в курсі навчання студенти оволодіють наступними навичками та 

знаннями: 

- іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування в основних видах мовленнєвої 

діяльності - аудіюванні, говорінні, читанні та письмі; 

- знаннями про культуру країни, мова якої вивчається, та рідної країни, а також про будову 

іноземної мови, її систему, характер, особливості, подібність та різницю до рідної мови 

студентів і розбіжності з нею; 

- мовленнєвими здібностями, а саме - фонематичного та інтонаційного слуху, імітації, логічного 

викладу думок, мовної здогадки тощо; психічних функцій студентів - різних видів пам'яті 

(слухової та зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної та мимовільної), уяви тощо, 

вмінням спілкуватися з іншими людьми. 

6. Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС) / Academic Hours (Amount of Credits)/ 407 год 

(5,9 кредитів ЄКТС) 

7. Види робіт / Type of Tasks: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на практичних заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час перевірки самостійних робіт, роботи на заняттях. Підсумковий контроль з 



дисципліни «Основна іноземна мова» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

іспиту та заліку, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

8. Оцінювання / Distribution of Grades:  

1-й триместр 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Написання контрольних робіт 5 5 25 

Усне опитування 5 3 15 

Виконання письмової самостійної роботи 10 2 20 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

2-й триместр 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Написання контрольних робіт 5 5 25 

Усне опитування 5 5 25 

Виконання письмової самостійної роботи 10 2 20 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

3-й триместр 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Написання контрольних робіт 5 5 25 

Усне опитування 5 5 25 

Виконання письмової самостійної роботи 10 2 20 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

Викладач: 



Медведєва Анна Андріївна - викладач кафедри теорії та практики перекладу. Стаж 

педагогічної діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць (статті та тези) – 6. В 2013 році 

закінчила магістратуру в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за 

спеціальністю «Переклад (німецька та англійська мови)». З цього часу працює викладачем 

кафедри теорії та практики перекладу. У 2016 році вступила до аспірантури в Чорноморському 

національному університеті імені Петра Могили за спеціальністю «Філологія». 

Сфера наукових інтересів – теорія та практика перекладу, усний послідовний переклад, 

міжкультурна комунікація. 

 


