
Практика усного та писемного мовлення  

(Spoken and Written English Practice) 
 

Опис дисципліни 

Назва  дисципліни Практика усного та писемного мовлення  

(Spoken and Written English Practice) 

Статус нормативна 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Курс, семестр четвертий курс (бакалавр), семестр сьомий, восьмий 

Обсяг кредитів, 

годин (з них: 

лекційні/практичні) 

12,5 кредитів ЄКТС (375 годин); 4 / 5 години на тиждень. 

Аудиторні – 118 (практичні) год.; самостійна робота – 57 год. 

Підсумковий 

контроль 

7 семестр: залік, 8 семестр: езкамен 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

Викладач: ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Кібальнікова Т.В., кандидат філологічних наук, доцент 

Долгушева О.В., кандидат філологічних наук, доцент 

Анотація 

Попередня 

підготовка 

Дисципліна забезпечує прикладне застосування знань і навичок, набутих 

студентами у процесі вивчення практичного курсу англійської мови, 

граматики та фонетики англійської мови за попередні роки навчання у вузі. 

Зміст дисципліни Курс складається з п’яти змістових блоків: 1. «Система вищої освіти в 

Україні / країнах, мова яких вивчається», 2. «Політична система України / 

країн, мова яких вивчається», 3. «Людина й закон», 4. «Медіаграмотність», 

5. «Життя в добу високих технологій». 

Кожен блок передбачає виконання завдань, спрямованих на формування 

навичок рецепції (читання, аудіювання), продукування (говоріння / 

письмо), інтеракції (діалог, дискусія, дебати), медіації художніх / 

нехудожніх навчальних текстів. Як основний навчальний матеріал 

використовуються оригінальні художні, суспільно-політичні та наукові 

тексти, а також навчальні тексти монологічного та діалогічного характеру 

як зразки вирішення певної комунікативної задачі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Під час вивчення курсу студенти вдосконалюють навички самостійного 

набуття знань через спілкування іноземною мовою; навчаються 

висловлюватися вільно і спонтанно не відчуваючи браку мовних засобів для 

вираження думки в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування; навчаються розуміти 

нормативну англійську мову, в т.ч. її ідіоматичні складники в усному 

спілкуванні та в аудіозаписі на знайомі та незнайомі теми; набувають 

навички писемного продукування повідомлень у формі character sketch, plot 

summary, а також пояснювального есе (expository essay). 

Компетентності Вивчення дисципліни сприяє формуванню таких фахових 

компетентностей:  

- Фонетична компетентність: здатність коректно артикуляційно та 

інтонаційно оформлювати власні висловлювання і розуміти мовлення 

інших; 

- Граматична компетентність: здатність організовувати свої думки в 

речення за допомогою різних граматичних структур для передачі змісту 

повідомлення; 

- Лексична компетентність: вміти вільно висловлюватись на різні 

загальні, академічні, професійні теми; вміти розпізнавати та адекватно 

використовувати синоніми, антоніми, багатозначні слова в мовленні. 



- Мовленнєва компетентність: володіти знанням про точність, 

влучність, адекватність, правильність використання мовних засобів, про 

особливості використання мовних засобів залежно від типу та стилю 

мовлення, знанням особливостей використання зображувально-

виражальних засобів мови. 

- Соціокультурна: володіти соціокультурними знаннями та уміннями 

з тем програми та вміти використовувати цю інформацію у спілкуванні та 

професійній діяльності. 

- Прагматична компетентність: вміти організовувати 

висловлювання в структуровані, семантично та лексично пов’язані відрізки 

мовлення із врахуванням таких компонентів, як тематична організація, 

когезія та когерентність, логічна побудова, вибір відповідного стилю та 

регістру мовлення, риторичної ефективності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Після вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» 

студенти мають знати: 

- 4500 лексичних одиниць, що використовуються в усному та 

писемному мовленні;  

- формули мовленнєвого етикету;  

- структуру різних типів писемного повідомлення (character sketch, 

plot summary), пояснювального есе (expository essay); 

та уміти:  

- висловлюватися вільно і спонтанно не відчуваючи браку мовних 

засобів для вираження думки;  
- ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних 

ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного 

спілкування;  
- розуміти нормативну англійську мову, в т.ч. її ідіоматичні складники 

в усному спілкуванні та в аудіозаписі на знайомі та незнайомі теми, що 

відображають особисте, громадське, академічне та професійне життя;  
- розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу із різними 

риторичними прийомами аргументації і розкривати імпліцитну інформацію, 

що міститься у них;  
- висловлювати свої думки в різних типах писемного тексту: 

особистісного та академічного есе (character sketch, plot summary, expository 

essay). 

Види навчальної 

діяльності 

Групова, індивідуальна 

Критерії оцінювання Поточний контроль з вивчення дисципліни «Практика усного та 

писемного мовлення» здійснюється за допомогою різних форм оцінювання: 

контрольні опитування, аудиторне тестування, виконання домашніх 

завдань, проектів і завдань самостійної (позааудиторної) роботи. Поточний 

контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

поставлених цілей та завдань, під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно.  

Підсумковий контроль з дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення» передбачений у формі заліку (7 семестр) та екзамену (8 семестр). 

Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як 

сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи (100 

балів у 7 семестрі та 60 балів у 8 семестрі), а також контрольного 

опитування на екзамені (40 балів у 8 семестрі) і виставляється за шкалою 

ЄКТС та національною шкалою оцінювання. Усім студентам, які повністю 

виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за 

кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 

% від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та 

оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно), за шкалою 

ЄКТС – підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість обліку 



успішності. У випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за 

результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академзаборгованості. 
 


