
Анотація дисципліни 

Аналітичне читання 

Освітньо-професійна програма

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність    014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Форма контролю – диф залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітичне читання» є розвиток писемних та 

мовленнєвих навичок в результаті детального сприйняття тексту з аналізом мовної форми, 

передбачає оволодіння лексичним та граматичним матеріалом для вдосконалення необхідних 

автоматизованих мовних вмінь, ознайомлення студентів з алгоритмом комплексного 

філологічного аналізу художнього тексту. Розвиток у студентів умінь та навичок користування 

іноземною мовою як засобом спілкування супроводжується розширенням їх загальноосвітнього 

кругогляду за допомогою лінгвокраєзнавчої та літературознавчої інформації, подальшим 

розвитком їх логічного мислення з метою прищепленням їм навичок критичного підходу до 

матеріалу, який вивчається.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітичне читання» систематизація та 

розширення словникового запасу; розвиток комунікативних навичок; навчання студентів 

здійснювати лінгво-стилістичний аналіз оригінальних художніх текстів із урахуванням навичок та 

вмінь, отриманих у практичних та теоретичних курсах; опрацювання мовних зразків, типових 

моделей та кліше, які демонструють функціональностильові особливості сучасної англійської 

мови;  розвиток навичок аналізу лексичних одиниць, перекладу англійського тексту українською 

мовою; формування здатності обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного 

змісту, сюжетно-композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей.  

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК9. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. СК2. Здатність забезпечувати навчання учнів англійської мови та 

спілкуватися нею у професійному колі. СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та 

літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу україномовних та 

англомовних текстів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів: 

ПРН9. Досліджувати мовні феномени і явища за допомогою загальнонаукової методології. ПРН12. 

Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення усного й писемного мовлення 

школярів англійською мовою. ПРН25.  Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати 

їхні подібності й відмінності, вміти аналізувати україномовні та англомовні тексти різних типів. 

 Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – англійська. Лектор – к. пед.н., доц. Перевознюк В.В. 


