Критерії оцінювання студентів V курсу
з дисципліни «Використання іформаційно-комунікативних технологій»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: "Інформаційно-комунікативні технології - один із пріоритетних напрямів реформування  освіти в Україні»
Опрацювання основних проблем інформаційних технологій  та засобів навчання
15
70

Мультимедійна презентація
20


Створення презентацій в Microsoft Point
20


Опрацювання питань для самоконтролю
15





Кредит № 2
Тема: «Мультимедійні засоби навчання»
Підготовка  відео-лекції 
15
70





Контрольна робота № 1
55







Кредит № 3
Тема: «Організація ділового мовлення»
Підготовка інтернет - проекту
20
70

Підготовка тестів в програмі Test W 1 та Test W 2
20


Контрольна робота № 2
30





Всього балів за самостійну роботу
210 балів
210


Критерії оцінювання студентів ІV курсу
з дисципліни «Лінгвоконцептологія»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: «Історія становлення розвитку когнітивної лінгвістики як науки. Тенденції розвитку сучасної когнітивної лінгвістики»
Укласти глосарій основних понять
20
70

Конспект статті
10


Аналіз концепту на вибір
20


Проаналізувати автореферати з лінгвокульторологічної проблематики
20





Кредит № 2
Тема: «Концептуальна та мовна картина світу»
Контрольна робота № 1

50

70





Відео-презентація картини світу українця 
20







Кредит № 3
Тема: «Проблематика структур репрезентації знань»
Контрольна робота № 2
60

70

Укласти бібліографічний список використаних джерел
10









Кредит № 4 
«Лінгвоконцептологія як самостійний науковий напрям»
Підготувати повідомлення
30
70





Підготувати презентацію структур репрезентації знань
40





Кредит № 5
«Базові структурні концепти»
Охарактеризувати наступні концепти в українській та англійській, німецькій, російській мовах: щастя, воля, чоловік, жінка, гроші, земля
20
70

Контрольна робота № 3
50

Всього

350 год




Критерії оцінювання студентів ІІІ курсу
з дисципліни «Нейролінгвістика та патопсихолінгвістика»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: «НЛП як наука. Основні категорії. Суміжні дисципліни.»
Написання реферату
15
40

Проілюструвати основні психологічні принципи впливу власними спостереженнями
5


Навести приклади інформаційних текстів (3-5 прикладів), де ту саму інформацію подано з різним акцентуванням.
20

Кредит № 2
Тема: «Комплексний характер впливу.
Невербальні засоби комунікації»
Контрольна робота № 1

20

40





Відео-презентація засобів невербальної комунікації (фізіогноміка, такесика, дистанції)
20







Кредит № 3
Тема: «Психологічне та нейрофізіологічне підґрунтя впливу. Структурування інформації»
Навести приклади прогнозованого використання екстралінгвальних засобів впливу. Прокоментувати
5

40

Написання реферату
15


Прослухати записи Кашпіровського А. Виокремити Вербальні засоби сугестії
20





Кредит № 4 
«Специфіка та структура мовленнєвого впливу. Поняття про сугестивний текст»
Дібрати 10-15 рекламних текстів з різною адресацією
15
40

Укласти рекламний (політичний) текст з різною адресністю, використовуючи релевантні лінгвістичні засоби сугестії.
15


Дібрати приклади патогенних текстів. Довести їх негативну природу. Запропонувати шляхи поліпшення.
10

Кредит № 5
«Техніки НЛП. «Якоріння», Рефреймінг, Мілтон-модель та мета модель мови»
Проаналізувати морфологічну специфіку релігійних текстів, замовлянь, реклам, політичного мовлення тощо. Зробити аналіз морфологічних домінант та фонетичних властивостей цих текстів.
10
40

Контрольна робота № 2
30

Критерії оцінювання студентів ІІІ курсу
з дисципліни «Нейролінгвістика та патопсихолінгвістика»
Кредит та тема 
Академічний контроль
(форма представлення)*
Кількість балів 
(за видами роботи)**
Кількість балів всього за кредит
Кредит № 1
Тема: «НЛП як наука. Основні категорії. Суміжні дисципліни.»
Написання реферату
15
40

Проілюструвати основні психологічні принципи впливу власними спостереженнями
5


Навести приклади інформаційних текстів (3-5 прикладів), де ту саму інформацію подано з різним акцентуванням.
20

Кредит № 2
Тема: «Комплексний характер впливу.
Невербальні засоби комунікації»
Контрольна робота № 1

20

40





Відео-презентація засобів невербальної комунікації (фізіогноміка, такесика, дистанції)
20




Кредит № 3
Тема: «Психологічне та нейрофізіологічне підґрунтя впливу. Структурування інформації»
Навести приклади прогнозованого використання екстралінгвальних засобів впливу. Прокоментувати
5

40

Написання реферату
15


Прослухати записи Кашпіровського А. Виокремити Вербальні засоби сугестії
20

Кредит № 4 
«Специфіка та структура мовленнєвого впливу. Поняття про сугестивний текст»
Дібрати 10-15 рекламних текстів з різною адресацією
Укласти рекламний (політичний) текст з різною адресністю, використовуючи релевантні лінгвістичні засоби сугестії.
10
40





Дібрати приклади патогенних текстів. Довести їх негативну природу. Запропонувати шляхи поліпшення.
10


Контрольна робота № 2
20

Кредит № 5
«Техніки НЛП. «Якоріння», Рефреймінг, Мілтон-модель та мета модель мови»
Проаналізувати морфологічну специфіку релігійних текстів, замовлянь, реклам, політичного мовлення тощо. Зробити аналіз морфологічних домінант та фонетичних властивостей цих текстів.
10
40

Контрольна робота № 3
30


Контрольна робота № 4
30


Визначити власний тип мислення через техніку ідентифікації предикатів
10

Всього

240 год



