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Освітня програма
Книжкова та станкова графіка, реставрація
Ступінь вищої освіти
бакалавр
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Рік навчання, семестр
1-2-ий, I-ІV семестр
Види занять і години (лекції, практ.заняття, семінари, інше)
Практичні заняття – 140 год.,  самостійна робота –120 год.
Загальна кількість годин –360 годин
Формат консультація (аудиторні, онлайн)
аудиторні
Анотація дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» забезпечує здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація » системою іншомовних комунікативних мовленнєвих і соціокультурних  компетентностей та спеціальних знань відповідно до академічної та професійної сфер студента, здатністю гнучко й ефективно використовувати їх для вирішення практичних завдань під час іншомовної професійної комунікації.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні іншомовні компетентності, обов’язкові для успішного спілкування у професійному середовищі. Тематика курсу охоплює найважливіші аспекти пов’язані з мистецтвом.  Центральне місце у вивченні дисципліни займає саме фахово-орієнтована тематика. 
Практична граматика присутня при вивченні всіх змістових модулів та є невід’ємною складовою всіх навчальних ситуацій.
Види контролю: 1- 4 семестри – заліки.      

Мета і короткі завдання
Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)»: формування та розвиток професійно значущих загальнокультурних, загально-фахових і вузько-фахових іншомовних комунікативних компетенцій, які є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і майбутньою професією студента, для забезпечення ефективного іншомовного спілкування та практичного використання іноземної мови в навчальному, професійному і міжкультурному середовищі на міжнародному рівні.
Основні завдання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:
	комплексний та поступовий розвиток всіх складових іншомовної комунікативної компетенції (лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчальної та професійної) до рівня, який дозволяє студентам адекватно та впевнено використовувати іноземну мову як засіб спілкування в широкому спектрі реальних ситуацій в приватній, суспільній, міжкультурній, навчальній та професійній сферах;
	набуття стабільних знань, вмінь та навичок для практичного використання іноземної мови в роботі з економічною літературою із спеціальності, при  пошуку необхідної інформації з іноземних джерел, при спілкуванні і бесідах на загальні та  професійні теми;
	навчання, розвиток та удосконалення різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, діалогічного та монологічного мовлення, читання, письма) та перекладу;
	сприяння формуванню професійних якостей, самостійності та соціалізації студента, розвиткові його особистості, інтелектуальних і творчих здібностей;
	розвиток навчальної автономії студентів, підтримка їхньої готовності самостійно навчатися протягом життя.

Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни
Опанування дисципліни забезпечує набуття студентом низки компетентностей, а саме: 
загальні:
• здатність спілкуватись іноземною мовою здатність •застосовувати знання у практичних ситуаціях • здатність до адаптації та дії в новій ситуації • навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді •здатність до підвищення загальноосвітнього культурного рівня •навички використання інформаційних і комунікаційних технологій • здатність брати на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення;
спеціальні (іншомовні професійно орієнтовані комунікативні компетентності):
• здатність застосування іноземної мови під час професійної діяльності в своїй галузі в іншомовному середовищі• здатність розуміння та використання в усному та письмовому мовленні основних термінів обраної галузі знань •здатність здійснення усного та письмового перекладу економічної літератури іноземною та рідною мовами • навички роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне використання) •здатність використання засобів сучасних інформаційних технологій під час спілкування іноземною мовою та передачі інформації • здатність використовувати іноземну мову спеціальності на належному рівні з дотриманням граматичних норм іноземної мови •здатність встановлювати ділові та наукові контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності •здатність підготувати іноземною мовою виступ з низки галузевих питань• здатність самостійно здобувати фактичний матеріал, нову фахову інформацію (текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію) через іноземні галузеві джерела, робити власні висновки на основі опрацьованих теоретичних джерел • вміння працювати із довідковою літературою, з різними видами словників, в тому числі вміння роботи з двомовним словником (фаховим чи загальним), таблицями, скороченнями, використання можливостей Інтернет-ресурсів •здатність належної морально-етичної поведінки у професійній діяльності • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни
Після опанування дисципліни студент:
знатиме:
• лексичний матеріал з вивченої тематики в обсязі, передбаченому програмою 
• словотворчий мінімум англійської мови;
•лексичні, граматичні, стилістичні особливості іноземної мови в обраній галузі;; 
вмітиме:
•користуватись типовими для професійної комунікації лексико-синтаксичними моделями; 
•будувати  комунікацію в усній і письмовій формах іноземною мовою, виходячи із цілей і ситуації спілкування;
•використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або непідготовленому монологічному та діалогічному мовленні в межах вивченої тематики;
• виступати активним співрозмовником при обговоренні тем професійного спрямування;
• робити повідомлення або презентації на тематику, визначену профілем навчання;
• письмово викладати думки або надавати інформацію у межах вивчених форм і різновидів письмового мовлення з дотриманням граматичних, орфографічних і стилістичних норм;
• розуміти та використовувати основні терміни обраної галузі знань;
Соціокультурні знання і вміння :
-розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у професійному міжнародному середовищі; 
-розвиток умінь, характерних для поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях  та реагування на них;
- знання про особливості корпоративної культури в різних країнах, про корпоративну етику;
- розширення знань про побут, культуру, цінності, систему освіти, традиції англомовних країн.
Зміст програми (основні теми)
Розмовні теми: Про себе. Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення, Інтернет). Вихідний день, проведення вільного  часу, розваги, захоплення(кіно, театр, спорт). Система освіти (в Україні та країнах, мова яких вивчається). Традиції, свята (в Україні та країнах, мова яких вивчається).
Граматика англійської мови 
Аналітичне читання і переклад (робота з художніми текстами та текстами по спеціальності)
Англійська мова спеціальності:
Тема 1. What is art?
Тема 2. Elements of Art and Design
Тема 3. Media of Art (paints, pens and pencils, modern  media of art)
Тема 4. Colours in design (colour schemes)
Система оцінювання студента
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які передбачають поточний, модульний (рубіжний) та  підсумковий (семестровий) контроль.
Загальна підсумкова оцінка за семестр виставляється шляхом накопичення балів за результатами всіх видів контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань студентів за 100-бальною шкалою, в тому числі 75 балів – поточний контроль та самостійна робота, 25 балів – модульний контроль( для заліку) / підсумковий тест (для екзамену).
Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру:
Самостiйна робота -30 балів (домашнє читання -10 балів; творча письмова робота - 10 балів; усна презентація -10 балів)
Поточний контроль роботи - на практичних заняттях - 45 балів
Модульний/Підсумковий тест - 25 балів
Разом за семестр - 100 балів
Література предмету (до 5 позицій)
	Синявська А.М., Смілевська М.П. Посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів напряму підготовки «Культура і мистецтво» Basics of Art. - (електронний варіант)

Казакова І.А., Смілевська М.П., Чорна О.С., Фігель М.П., Мусійовська О.Ф., Яремчук О.В. Збірник текстів і вправ для розвитку навичок усного мовлення –англійська мова (методичні вказівки для студентів перших курсів).- Л.: вид-во УАД, 2019.- 96 с.
	Казакова І.А., Смілевська М.П., Чорна О.С., Фігель М.П., Мусійовська О.Ф., Яремчук О.В.. Збірник текстів і вправ з англійської мови для самостійної та індивідуальної роботи студентів. - Л.: вид – во УАД, 2017.- 80 с.
	Кафедра іноземних мов УАД. Контрольні роботи з англійської мови (для студентів усіх курсів і всіх факультетів УАД).  - Л.: вид-во УАД,  2015.- 94 с.
Технічне та програмне забезпечення
Мультимедійний проектор, аудіо та відео матеріали



