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Оволодіння практичними навичками з іноземної мови студентами
спеціальності «Журналістика» «Реклама і зв'язки з громадськістю» має
велике значення для їх подальшої успішної професійної діяльності,
зокрема пошуку та використання потрібної інформації з широкої тематики.
професійному та міжкультурному спілкуванні. Метою викладання
дисципліни «Іноземна мова» є забезпечення та формування у студентів
мовної компетентності, для ефективного функціонування у культурному
розмаїтті навчального та професійного середовища. Основною метою
вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 061
«Журналістика» «Реклама і зв'язки з громадськістю» є практичне
оволодіння іноземною мовою на базі обсягу загальної тематики, що
викладена у програмі.
Основні складові навчального процесу:
•
•
•
•
•

опрацювання тематичного лексичного матеріалу модулів;
опрацювання текстів за тематикою модулів;
опрацювання граматичного матеріалу;
удосконалення навичок говоріння, аудіювання, письма. ;
підготовка та представлення презентацій.
.

Опрацювання тематичного лексичного матеріалу модулів.
Студенти повинні поетапно вивчити нову лексику уроку, пояснювати
значення слова англійською мовою, уміти застосовувати лексику на
практиці, у власних висловлюваннях. Для вивчення нових лексичних
одиниць, їх різноманітного вживання, синонімів та антонімів, студентам
рекомендовано користуватись тлумачними “English-English”словниками,
електронним словником «Multitran», електронним багатомовним словником
«ABBYY Lingvo x3”, електронним словником сучасної англійської мови
“Longman Dictionary of Contemporary English”.
Опрацювання текстів за тематикою модулів.
Студентам рекомендується за тематикою модулів опрацювати базові тексти
An introduction to journalism, Focal Press, England 2014,-351 підручників : An
introduction to journalism, Focal Press, England 2014,-351, , Language Leader,
Longman, 2015, vol. 1-5., Cutting Edge, Longman, 2012, vol. 1-4.

Пропонуються для опрацювання додаткові тематичні тексти з інших
джерел. Мета роботи з додатковими тематичними текстами - це
розширення словникового запасу студентів, більш детальне ознайомлення з
питаннями що розглядаються та підготовка до аудіювання, монологічного
та діалогічного мовлення та письма на теми, що запропоновані у модулях.
Опрацювання граматичного матеріалу
Згідно з програма студенти вивчають такі граматичні явища, як: «Типи
запитань», «Непряма мова», «Узгодження часів», «Інфінітив», «Герундій»,
«Модальні дієслова» та «Умовні речення» Рекомендовані такі додаткові
довідкові та навчальні матеріали: Dooley J., Evance K, Grammar way, Express
Pablishing, 2009, - 246 p., Evans V, Round Up, English Grammar Book Pearson
Longman 2011.
Підготовка та представлення презентацій
Оскільки презентації є невід’ємною складовою професійної діяльності
журналіста, навчання підготовці та веденню презентацій англійською мовою
є дуже актуальним і мотивуючим. Студентам пропонуються теми за
модулем, та надається можливість самим обирати підтеми. Вони також
вивчають основні правила проведення презентацій.

