
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 5  

«Практикум з жанрового письма» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / 

Мова і література (англійська). Переклад 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр, 4 кредити – денна форма 

2 курс, 4 семестр, 4 кредити – заочна форма 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 120 год., з них: лекції 10 год., практичні 40 год. 

Заочна форма – 120 год., з них: лекції 10 год., практичні 4 год. 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Калиновська І. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською В1+/В2 

Що буде вивчатися Функціонування англійської мови як засобу спілкування в усній 

та письмовій формах у професійній сфері; особливості жанрового 

письма; використання певних мовних моделей та структур у 

різножанрових текстах; засади академічної грамотності та 

доброчесності у професійному середовищі. 

Чому це цікаво/треба вивчати Для того, щоб вміти якісно презентувати себе та результати своєї 

діяльності англійською мовою, для ефективної роботи і 

спілкування під час майбутньої професійної діяльності, для 

участі у міжнародних проєктах, конференціях, для подання 

заявок на гранти та стипендії для навчання за кордоном, участі у 

програмах академічної мобільності, міжнародній співпраці і 

комуніації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть 

особливості лексики, граматики жанрового письма, основи 

роботи з різними видами текстів, специфіку побудови 

англомовних текстів різного змісту та жанрових форм. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Студенти вмітимуть оперувати фаховою термінологією, 

створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів; 

створювати різножанрові тексти англійською мовою, свідомо 

використовувати отримані знання для своєї успішної майбутньої 

професійної діяльності. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 
силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi


 

 


