Критерії оцінювання студентів 221 групи 
з дисципліни «Герменевтика та лінгвотекстологія»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: «Періодизація розвитку герменевтики як науки»
Опрацювати матеріали лекцій і допоміжної літератури з герменевтики та подати інформацію про періоди розвитку науки (за хронологією) у вигляді таблиці. 
7
40

Мультимедійна презентація
6


Скласти кросворд за темою «Пояснення, розуміння та інтерпретація як основні задачі герменевтики».
7


Опорні схеми
12


Реферат 
8

Кредит № 2
Тема: «Текст: герменевтичний та лінгвотекстрологічний ракурси»
Опрацювати та записати основні тези наукової статті:  Бахтин М..М.. Проблема текста в лингвистике, филологии и дргих гуманитарных науках. Опыт философского анализа [Текст] / М.М. Бахтин // Литературно  – критические статьи / Сост.. С. Бочаров и В. Кожинов. –М.,
1986. –С.473 –501.
5
40





Графічно зобразити  етапи  та механізми  інтерпретації  тексту.
5


Контрольна робота № 1
30

Кредит № 3
Тема: «Лінгвотекстологія: проблеми та напрямки»
Розробити проект  «Погляд сучасного лінвотекстолога» (проаналізувати відомі екзамінації тексту «Слова про полк Ігорів» та запропонувати власну редакцію цього тексту; форма представлення проекту  – плакат).  
5
40

Розробити проект «Паспорт українських фольклорних пісень» (здійснити редакцію тексту будь-якої української народної пісні; форма представлення проекту – мультимедійна презентація у форматі ppt).
5


Контрольна робота № 2
30

Всього балів за самостійну роботу
120 балів
120









Критерії оцінювання студентів 121 групи 
з дисципліни «Семіотика»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: «Періодизація розвитку семіотики як науки»
Опрацювати матеріали лекції і допоміжної літератури із семіотики та подати інформацію про періоди розвитку науки (за хронологією) у вигляді таблиці.
12
40

Мультимедійна презентація
16


Опорні схеми
12

Кредит № 2
Тема: «Знакові одиниці мови»
Скласти кросворд  за темою самостійної  роботи  (не менше 30 слів)
5
40





Мультимедійна презентація: «Ідентифікація мовних знаків: прийоми та рекомендації».
5


Контрольна робота № 1
30

Кредит № 3
Тема: «Лінгвосеміотичне дослідження текстів художньої літератури»
Здійснити  лінгвосеміотичний  аналіз  повісті І. Франка «Перехресні стежки».
5
40

Мультимедійна презентація
5


Контрольна робота № 2
30

Кредит № 4
Тема: «Семіосфера та проблеми її лінгвістичного моделювання»
Мультимедійна презентація
5
40

Опорні схеми
5


Контрольна робота №3
30

Кредит № 5
Тема: «Прикладні аспекти семіотики»
Здійснити лінгвосеміотичний  аналіз  текстів реклами Миколаївського телебачення (не менше 30 роликів).
10
40

Здійснити лінгвосеміотичний  аналіз  діалогів  фільму
15


Здійснити лінгвосеміотичний  аналіз  вербального мовлення та невербальної поведінки українського політика (на вибір). 
15

Кредит № 6
Тема: «Новітні напрями семіотичних досліджень»
Зробити інформаційний буклет за темою «Семіотика очима лінгвіста ХХІ століття».
10
40

Контрольна робота №4
30

Всього балів за самостійну роботу
240 балів
240




Критерії оцінювання студентів 121  групи 
з дисципліни «Загальна та прикладна фонетика»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема:«Загальна фонетика як розділ мовознавства»
Опрацювати матеріали лекції і допоміжної літератури із фонетики та подати інформацію про періоди розвитку науки (за хронологією) у вигляді таблиці.
7
40

Мультимедійна презентація
6


Питання для самоконтролю
7


Опорні схеми
12


Реферат 
8

Кредит № 2
Тема: «Анатомо-фізіологічний і акустичний аспекти фонетики»
Конспектування першоджерел
3
40





Мультимедійна презентація
4


Опорні схеми
3


Контрольна робота № 1
30

Кредит № 3
Тема: «Функціональний та прикладні аспекти фонетики»
Конспектування першоджерел
3
40

Мультимедійна презентація
4


Опорні схеми
3


Контрольна робота № 2
30

Всього балів за самостійну роботу
120 балів
120





