
  

ВИКЛАДАЧ 

 Наталя Янусь 

 

 

Контактна інформація викладача:  

 

Електронна пошта: kanivetsnata@rambler.ru 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100019927958667           

 

 

 Профайл викладача: 

Наталя Володимирівна Янусь – кандидат філологічних наук, доцент  кафедри іноземних 

мов та методики їх викладання КОГПА ім. Тараса Шевченка, викладач практичного курсу 

англійської мови, практичної граматики англійської мови, стилістики та 

лінгвостилістичного аналізу тексту, контрастивної стилістики англійської та української 

мов. 

 Викладач має 20-річний досвід роботи за фахом, автор понад 25 наукових та 

навчально-методичних праць. Сертифікований учасник підвищення кваліфікації: 

cтажування на кафедрі англійської філології Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (квітень 2016 р.) (Наказ № 27 від 

«29» березня 2016 р.).  Отримання сертифікату про проходження міжнародного 

стажування (Республіка Польща, м. Рики, Люблінська вища школа, 25.05.2019-25.09.2019 

р.). Сертифікат про стажування № 9/2019 від 5 серпня 2019 року. 

 

Загальна інформація про курс: 

Анотація до курсу: Дисципліна «Аналітичне читання» є однією з ключових 

дисциплін Освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

для спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за першим 

(бакалаврським) рівнем, яка викладається в V семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Підсумковий контроль – залік. 

Консультації по курсу відбуваються щосереди, 15.00 –17.00 год. (ауд. 56) 

Обсяг курсу – 3 кредити ECTS / 90 год.: 34 год. лабораторних занять та 56 год. 

самостійної роботи. 
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Мета та цілі курсу 

    Мета курсу «Аналітичне читання» полягає в подальший розвиток творчих умінь 

усного мовлення, а саме – поглибленого читання оригінального англійського тексту будь-

якої складності; розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та формування 

навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій; ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з основами стилістичної організації тексту, типами стилістичних прийомів та 

засобів виразності; співвідносити усі мовні рівні твору та рівні його потенційної 

інтерпретації, а також навчитися активно вживати вербальні засоби виразності та 

стилістичні прийоми з урахуванням функціональних особливостей сучасної англійської 

мови. 

Цілі вивчення дисципліни «Аналітичне читання»: 

- ознайомлення студентів із понятійним апаратом дисципліни, проблемами та 

концепціями, наявними у працях видатних вітчизняних та зарубіжних науковців; 

- навчити студентів здійснювати комплексний аналіз текстів різних стилів; 

- формування умінь проникнути в художню тканину твору, осмислити естетичну 

цінність прочитаного, дати науково-обґрунтовану інтерпретацію художнього 

тексту. 

 

Курс «Аналітичне читання» спрямований на формування у студентів таких 

професійних компетентностей:  

 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК1 Здатність використовувати знання з іноземної мови усно та письмово в професійній 

діяльності. 

ЗК2 Здатність навчатися та самонавчатися, продовжувати навчання із значним ступенем 

автономії. 

ЗК3 Здатність до усного та письмового спілкування українською мовою з професійних 

питань. 

ЗК5 Здатність знаходити, інтерпретувати та застосовувати інформацію з різних джерел. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 
 

ФК6. Здатність до перенесення лінгвістичних знань і навчально-практичного досвіду в 

процес навчання іноземної мови, до розвитку мовної уваги та виявлення подібностей і 

відмінностей у різних мовах. 

ФК11. Володіння англійською мовою на рівні не нижче С1, дотримання сучасних мовних 

норм, опанування різних видів мовленнєвої діяльності, формування мотиваційного контексту для 

продуктивного вивчення англійської мови, утвердження ролі англійської мови як засобу 

міжкультурної комунікації. 

ФК12. Здатність адекватно використовувати мовленнєві одиниці, демонструвати 

сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі професійної і міжособистісної комунікації, 

володіння різними засобами мовної поведінки в різних комунікативних контекстах. 

ФК13. Здатність до навчання  англійської мови на підставі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів, до виконання ролі агента змін в системі загальної 

середньої освіти (донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного 

досвіду та аргументації), знання  дидактичних і лінгводидактичних засад їхньої реалізації в 

освітньому процесі закладах загальної середньої освіти та здатність до виконання ролі тьютора, 

едвайсера, коуча, фасилітатора у навчанні іноземної мови.  

ФК14. Здатність орієнтуватися в літературному процесі (від давнини до сучасності) країн, 

мова яких вивчається, та використовувати знання з літератури для формування національної 

свідомості, культурного кругогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному 

суспільстві. 

 

 



Програмні результати навчання. Після завершення курсу студент повинен:  

 
ПРН1.  Демонструвати знання основ філософії, педагогіки, психології, що сприяють 

розвитку поглиблених когнітивних та практичних умінь/навичок, майстерності та інноваційності 

на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у 

сфері загальної середньої освіти, розвитку soft skills, загальної культури й соціалізації особистості, 

в обсязі, необхідному для розуміння причинно-наслідкових зв’язків у розвитку особистості, 

суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності. 

ПРН2.  Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з англійської мови 

(лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських 

рекомендацій із мовної освіти) на рівні С1, виявляти здатність вдосконалювати та підвищувати 

власний фаховий рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.    

ПРН3. Визначати сутність процесів навчання й виховання у середній школі, їх психолого-

педагогічні основи в загальних поняттях та термінах, що є необхідним для успішної практичної 

діяльності. 

ПРН6.  Демонструвати знання методів формування навичок самостійної роботи й розвитку 

творчих здібностей і логічного мислення учнів. 

ПРН8.  Демонструвати уміння критично використовувати світоглядні теорії та засвоєні 

теоретичні знання у сфері дисциплін загальної та професійної підготовки при розв’язанні 

практичних соціально-професійних та лінгводидактичних завдань, обирати й використовувати 

відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання. 

ПРН9. Організовувати навчальну діяльність учнів, керувати нею й оцінювати її результати 

з метою набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності. 

ПРН10. Демонструвати знання державних стандартів  загальної середньої освіти,  

навчальних програм з англійської мови для ЗЗСО та практичні шляхи їхньої реалізації в різних 

видах педагогічної діяльності. 

ПРН11. Знати мовну норму, соціокультурну ситуацію розвитку англійської мови, 

особливості використання мовних одиниць у різних комунікативних контекстах, мовний дискурс 

сучасності.  

ПРН12. Володіти навичками проведення діагностичних вимірів з метою їх ефективного 

використання у вивченні особистості учасників навчального процесу (учителів, учнів) з метою 

створення позитивного психологічного клімату у класі та атмосфери співпраці. 

ПРН13. Планувати, проєктувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність на основі набутих компетентностей із дисциплін професійної підготовки.  

ПРН14. Застосовувати сучасні методики й технології (зокрема технології дистанційного 

навчання) для забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 

ПРН15. Зрозуміло доносити власні висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, які 

навчаються, користуючись основними поняттями та термінами дисциплін професійної підготовки 

з обраної спеціальності та спеціалізації 

ПРН16. Формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії з дотриманням 

етичних норм, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування та soft skills 

залежно від ситуації. 

ПРН17. Виявляти готовність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування майбутніх наслідків на основі отриманих 

професійних знань та практичних навичок. 

ПРН18. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку, автономно моделювати 

траєкторію особистісного самовдосконалення, виявляти здатність до самоорганізації, 

застосовувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних практичних завдань у професійній 

діяльності. 

ПРН20. Виявляти здатність до використання української мови в професійній діяльності та 

в контексті глобалізаційних процесів. 

ПРН21. Організовувати та коректувати діяльність учнів в процесі навчання, 

демонструвати  інтерперсональні надпрофесійні навички.  

ПРН22. Здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя, розвиток 

мотивів самоактуалізації у сфері професійної діяльності, уміння застосовувати творчі здібності, 

які характеризують готовність до створення принципово нових ідей. 



  

Формат курсу – лабораторні заняття, індивідуальні та групові консультації  

Методи навчання: проблемний виклад матеріалу, батл-дискусія, пояснення, метод 

спостереження й аналізу мовних фактів, організація самостійного пошуку матеріалу, 

робота з науковою літературою, проблемний виклад матеріалу, пояснення, підготовка до 

дискусії пояснення, SOS-метод. 

Форми контролю: Усне опитування (індивідуальне, фронтальне) під час 

лабораторних занять, перевірка конспектів першоджерел, оцінювання практичного 

виконання різноманітних завдань і вправ, заслуховування доповідей і академічних есе, 

презентація відео-презентацій. 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): література англомовних країн, практичний курс англійської мови, 

практична граматика англійської мови. 

Політики курсу:  Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час підготовки практичних завдань під час заняття. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

деканатом. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності, відповідні положення 

знаходяться на сайті академії: Положення про академічну доброчесність в КОГПА ім. 

Тараса Шевченка,  Положення про запобігання плагіату та впровадження практики 

належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка. 
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