
}lIHICTEpCTBo oCBITIl l HA},Ktr{ укl,Аiни
N{и коJд iB с ък l t l"t н.ццI о н А.] ь н l,tй yHIl}E рситЕт

IMEHI l}.(). с},хо}lJItнського
Фак1,.tь,t е t, iltозеrIrlоТ фi,Iо-rогiТ

КасРелра l,epN,laнcbKoT фi-rо.lоl iT та IIерекJIаду

11popeK, агоI,1rtIlоl

робо,r,и узнсцова

27 серпrrя

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ

ПРАКТИЧНИЙ КУРС OCHOBHOI IНОЗЕМНОI МОВИ (АНГЛIИСЬКА)

Ступiнь бакалавра

Галузь знань 0З Гуманiтарнi науки

Спецiальнiсть 03 5 Фiлологiя
0 3 5 . 04 Ф iл ол огiя (геRманс ь Ki 

#rЁfi J,;:i.xЖ 
(П еРеКЛаД ВКЛЮЧ НО))

20 l 9-2020 навчаrIьний piK

*
*

I



Розробнrlк: HiKittttlHa I]i а Вiкгорiвна, виIt'lадач кафелри германськот фiлологiт та

пepeкjlaJi} . l]и к-]lа.{ilч {!Нiкiшина В.В.)

Робоча програма за,1,1]ер,ц}ксL{а [Ia засi:tаtttti кафе,tри гермаrtськоТ фiлоJtогiТ 
,га

IIеРеKjlOil(!

ГIрот,сlколJYq 1 вiд <OJ>> п р

Завiдувач каtРелри

<<2J>> серпItя 20l9 р

(N4айстрсrrко N4,1.)



1. Oll1Ic IIавча.tьtlоТ ]IlcцlIlI-IiHlr

HaйMelryBaHIlrr llоказll икiв

Кiлькiс,гь кре;tи i,irз - 15

(VII сем. - 7; VIII сем. -_ 8)
I,1ормативttа

pik пidzоmовкu:

Заl,а.;rьна Ki.ltbKic,tb t-оjlин - 450
(\-Il сепl. - 2l 0 ; VlII ссм, - 240)

+-и

Сем

VII-VIII -й

ТиrкItевих годиII для деtlнtli
форп,r и Itall]ttat lt lя :

а},лиl,орних --

VII сешл, _- 4; VIII сспr. 4,
сапtос,t,iйtrоТ робо r и c,l !,1,Iel1,I,il

Vll сеп,r. - 9: VIlI сепл. - 9

кпlLtчнl
136 годi

са,шоспоiйна ,п10

3 14 год
Вид коtI,гроJIю
залiк. екзамен

\1ова IIавчаIIIIrt аltглiйська" yKpaTllcbK&

Примiтltа
Спiввi,цrrоIIIеFlнrl l<i;tbttoc,гi l,о/(ин аудиторних заня,гь до самостiйноТ робот1,1
стаIlовить: для деttltоТ форп,rи IIавLtаlillя - 450 год.: 13б год. - аудиторнi заняття.
3 14 r,oit. - саN,Iосl,iйllа робоr,а (3 0% l 10%)

Характеристика
навчальноi
дисциплiни

deHHa QlopMa нчвчOння

Га.lr зь }нань,
спецiа.-t ь ll icT-b. с-г\,пill ь

]'ilIr зt, ]FlaI{l):

0З Гr rtaHitapHi науки
(ш l l1alBa)

С пецiа,r bItic,r:t,:

0З5 Фi:lо.llог,iя
( к()] i Ila:]Ba)

сrrецiалiзацiя:
0З5.04 Фi"llологiя

(l'epш.raHcbKi п,tови та
лiтерату-рц fuевqlщ@д

вк;rючно))

Освiтtrя програN,rа:

I Iqрец1I4д

(],t,ytlitl t,:

бака:tаtзр



2, \IeTa. irlB_laHHrI t':lBtla.l,,HoTдllcцllп;ritllt га резY".'ьтатll навчання
ПpaitTlt,tHltt"l Kr рс ocHOBHoi' iгlозелtноt' ,\loBl] (tlнг_lil'лська) разо\,I з iHmltrti,I практIlr]нI1\1II Ti.теоретичНll\ItI к\ pcLt\lll, Передý3,1gниN,{И навIIа-ць}lи}l г1-1ано\,I. забезпечr с: всебiчнr пiJгtlтtlвкrrrайбl'ТНЬОГО (li-'lС'l--ttlГа-Перек-'IадаLIа фахiвця. здатного ,urouonunrr"';";;;;r,'^.r."ir".;;; 'i

якiсношlу пеlэек-lа:i. ] l aKo;li :]акластLl основ\/ д-lя пода-пьшоГо професit--tно-орiснто""""a...,
\ _]оскона. Iсння во.tо:iння \lttвою.

OcHclBHi цi",li Jанtlгt,l к)рс} звOдяться до:
l1pal;t||1,1LtItlz,T (форllr,вання ]\1ов-це}lнсвих навиIlок iBrriHb та засвосння -riнгвiстLlчнlIх iСОцiОкr.|ьl \ llHll\ Jljf,Hb):

KrllH iпluriHtl-T (розt]иl oli кOгн iтltвгtих з.liбностей ):

acfuaKп.tucirttz.T (tPoprlyBaнHя впевнеНt)сti tлtlдtl Brl к()[]LlстанFtя N,lови як засобr KollrHiKaцil. Ttlд",lя перек-цад_\,, а TaKo)Ii поз}1 гиlJн()г() вiдtIоrtlснняt дil вивчення анг,riйськоl' ,rtoBll ia,]atc вос н tt я в iд I t tl tз i jtll tl r' Kl -l ы-_r р и ).
rlc,Bit,llttix (1lозвrl ]t)tr 'j,JEtIHt)c t i _{tl саlп,ttlстiйнс)го п()ш\,к\ та ,]асвосння нового ltaTepia,Tr,):
ф ч х о ri rtx ( фор rl у ван н я п epeк,:I а:ац ькtli кол,t п ете н ц i Т ) :

с,clt7ia.,tьнttx (розви гtlк :]агаJьнLlх r r.tiнь cttiлкr,,вання).
f{осягненНя т,аlкиХ цiлеЙ на четверt'\l}, K,\pci злiйснюсться завдяки вирiшенню низкизавдань. а саме:

а) ЗаСВОСtIНtО б,rИЗЬКО 5000 лексичIlих одиниць (c:riB та зворотiв) в N{ежах проL-Iдених те\1:
U, Iнтеграцll HaBtltIl(OB1.x парап,tе"грiв (фонетики. лексики та гра\lатики) 1, \.IoB.-leHH€Bllxl rtiннях:

в) а1 :iюва}{ня l,elicTi". aцо вiдносltться до TeN{. яiti стl,,денти вивLIак)ть:
I') r певнегtогсl спi_ltttYванIlя в N{e)t{tt' згаданих 1е]\{:
Г) \ \IiНFIя ДоЛitТИ Ilиllники. Що ilереIuliод)liаIоть розчrriнrтю пiд .1дa спi,tкr,вання:
J) розвигк}, I,н\1llкиy стра,геr,iй чи,гання як \,l()t]ленн(ВОf() r,п.tiння ]i] ра\\нок Qlорrtrв;lння

_\ cl.\ lloi-o Bti.:lll]:

С) p"lB}lIK\ ПIlcL\llt Як \l()LJ-IcHIl( iз()I () rrtiнttя Hi-l rllt tepia.ri HillillcitHHя piзH,,;1;.1g1.,,ot,i
п}][)_l)Kilii {p.,K,ra\IHi-t _IltctiBK;t I\l)исt1.1 LIHOI0 \ilpaкlcp1 . рсuсн.зiя на фi,lь.rr" спектак-lь Tt]L]_Lt].,Il1сг-
CKulr' 11, ltlt;-l^'t il II()J}IJ}lBHIt\ Iil Hcl llilll]Hll\ ltспекtitз ctttrltttil'lrlцg. ана-liз псгсвitl г.r hC-],,.:iKl,.
ря_l1 об'сктiв Ttlщo. зtзit Itpcl рсз\,пьlаl-tt ана,цiJ\.. вик()нан()гс),jа] одер){iанr1\I завJАння\1 )..1 T.iKtr,;,нJпllсitння l{cBe. Iики\ i i-rtl;lI g1

С) ЗаСВОСНI{Ю ПеВIJОГО ОбСЯГl' ct'Цitltt,r.lbTvpнll.\ знань за рах} нок !lIIтання Bi_];..B..--;,l,
r екс l i в. tacl ос\ Rаl{ ня i. t к-lстра l ll BI l()| о шtlt l epil,t. t_r r,.,u,n.

rK) форrrvваННк) (lахових НавИl{ок ]авдяIiи розi]}ll,к\: здатностi пере:ачi B,laaHI1\ :;:; ; ..]].lперек,'tа,li,ЗitсТОс\ВtIнНЯ ]'ранскс)Д}ВаНIlя при передачi топtlнiпliв iв,rаснirх irteH ra.,,,,,_,n,,.-,
перек-,Iадri I,1.\ BI lpaB.

Пере:r,rlовIl _1.1я BIl вчеII ня дlrcцrtl1.1liHrt :

HacTr пнi JItсцllл_liц11 \IaK) гЬ бr,,ти вив.rенi ранiше: <<Практrтчна (lонетllк-i . a _-. .: .iнозеrttIоl' \1t]Bll (llнг-liiiська)li" <ПракlиLlна грitN,litти]ii1 оснс,lвгtоj' iнозе.rtнtli, _\IOBI1 _i:_,..,:_:r _:lСr'l'iЯ \l()lJH()l Hrr\l\IrrrtlrЦii,. "lItll)iLJIlя.IblIit .lL,Kcllii(). ltll iя ttcHt)BHul iHt,{.,\lH,,: ., _,._,]-,:.::_.-\IOB", "ПtlРiВНЯ,-lЬНll IPa\IaT1,1Ka OcHtlBHOl' iнсlзеlrtнсiТ га rKp;iiHcbKoi' rltlB, . lIt.,,.;..:.,.,:,, : ,.-_
ПсlrсN. lil_]\ J r'CHrlBlIr,'|' illr) {c\]H(rI \ItlBiI t.rHt.tiiicl,Ka)...

НЗВ'll1-1t,Н'l -ll1c]1}]tt,tiГla ,,ll1lltltTlt,tH1.1 il K_\l]c tlсttiltзнtli' iнrэзеrtноl, \ia,з;: _:._.. _ .,:_:: .:uK.iil-,lt jI,\,я i l: K1..,rrt,iB,
()чiкr Batti pe]\.Ibla l Ir Il:lвчllнllя:
Вilll.'tЗi-tН.i {1r |]([цl\Iеil:ацrii Ktlrlilel\ ] llиlltttb ocBiTtl прI1 Pa_ri €-ь;l.,_..: ,_. 

:_:::,:_...__:ilt"Je\tHiI\ \1LiB r-] | t1,7,tli1"? El,t,,)l)L,.lJl Гl,Ltt]trr,,,l,,k оf Refat.etlc,n jrltl]) Tl1 П:lt,-:;],1,1 : -:-:..._,:-::, .\IOBl1 -i,lЯ iHiBellcllteljB rHiKo-1acBa та iH 200 1). tlo закiнченнi четв-Ji.tl_r,::,.:.,. ._ -_:..:
i|.';tК',,.s,Сl;В jH,,]e\lH!]i,ili.t,,,,lill il rtllttl-гb _IOCяITi,l piBHiB С] 2 BalJitoBэHr; l. ,,;,.ьl,,_ _,: -._:_ ,.:].: ,,:,,



\{oB,lIeHHi. а TaKoI( рiвня С2.1 х' \,lоно_l0гiчно\1\ \1tlB_le HHi i-1 L-' \ чllт,]ннi, ;t c;1}le, }tllють

во.подiтrr наст\,п HIiMII вIлIiнняNIIi та на BIl чкil\Ilt.

tл,()iK)6(tllllrI - в \{e)Iiax знаIiо\lLl\ i He]Hi.]iIl )\l}l\ Te\l l'tlз) rtiTtl зrtiст пошtlренttХ

ttoBiJuпt.tcHb. HaBilb к(). lll вони He-locIalHb() чitкt,сIl^\кl\Г,,вalнi. зl r\toBll. шо зв'язки rti;t,

LIастинаN{и в},Iс,.rotsjItовання BKaзaHi експлiц}tтно: розr rtiTtt ,-leKltii. те.rевiзiйнi переlачi та фiльN{и

без зайвого напр},7{енняl

r)ict:Ltliiчtte .1lо(i.lеllItя BecTtt \{ов,ценнЯ HeB1I\l\ шено га спонтанно. без о,tевtjдних о,]нак

\1складненЬ ] п()ш) Kt)Nl слiв" .],,гtя 
,]абе,]пе.lенt{я KtllIr ttiKaцii ), соцiаJIьнiil. акаде.,tiчнiй Til

професiйнiй сс}еllах: зzl-rlагод)I(\ l]ати проб,rеrttt. шо вliнt,iкають 1, спi-irку,ваннi шJ,lхо\{

п ере сР о pr.l 
11 

J ю в ан H rl п tl гt е редtl i х в 1,1 с,l о B-l1 к) Bt,l н ь :

)totltl-ttl?i,tlre .1IoB,lcHIlrl. вl.tст\,IIа,ги ,J :lel a-lbltltrt .lогi,lниNI вltк.]адО\1 складнrlх TeN{ )

ПРtltЬgсlfiцiй ct]lcpi ltбtt Пtt.tllв1,1lll ts.li.lcll\ ilI)l \rtcHtulliK,. a,,It liLбеiгlечИlИ р(}J\\liння lа']асВ()(ННя

llаtiго-цtlвН iLl-t их пtl, t,';tic н ь в и l(_l llд1 з rltlri1 рецrl п ic HT:t:

11LlL,tэ_1!() lll]caT1,1 резюNле. aHa_riTll,tHi пt-lвi.lоr1.1сння tta фахсlвi l'еNlИ. Дi"lОВi ПРОПtlЗllШiТ-

повiдсlпt.,tення та звiти гlрсl провеjlенi :ltlс.п i.,I;t,ення:

LlL!l11(Illllrl без уск,падrlснь розl,л.tiти бi-,tьшiсть прод,чктiв письN.lовоГо ]Vlов,цення-

вк.люча}оLIи абстракТнi. стр1 ктурнО та ,цiнгвiсТиl{но ускла.]неtti тексти. }tаприклад. iHcTpy,Kuii пt-l

застосчванНК) IlPl.t"lll1.liз,1 1rщtl. га-rl,зевi стаrтгi та х\,дожнi твори.

_]гiдно :] вLIN,IогаNlи ОПП cT1,:reHT оtsо_lодiвас, таки_rltl ко}tпетентностя}Iи:
I.-}:rгальнопредпlетнi: 1) сошiа-пьна (rrродуктиt]I{о сtliвпрацювати з рiзtlип,tи партнера\IIl в

грl пi та поr,uпдl. виконуватИ рiзнi рсl-пi li фl,нкl-tiТ в колектt,lвi. проявляти iнiuiатив1-

гi:триплl,Ва,ги та Kep\,BaTlt власниN,lИ в,за(,\llIнаNlи з iHmttп,tl.t)l 2) загаЛьLlок},льтУрна (аналi:зl,ват,li й

оцiлlювати HaйBa)Ii,ilиBittli досягнеlлня ttацitlttа:rьноТ. свропейськоТ та cBiToBoT науки ri ку"пьгl,рlt-

орiс:нт1ватися В к}'-|]ы,},рноNlу ]а духовt{о\l,V контекстах сYчасного у,краТнсьttого та свit,овсlгil

ci спi_,,остВа): З) Ko\l11eTell гнос,t i з iHc|lopпraltiйHl.tx i коп,tr,нiкацiйниХ техно,цогiй (pauioHa-tbHtl

Bltliopt,lcTolJ\,tsLllt] коNIп loTep i ttсlпtп"rо,ге1-1гt i засобl] прLl р()зts'язуваннi завдань. пов'язанI,1\ ]

опрtlцк)ваr{нrl]\.t irr(ltlpbraшiT. il пOLUvlio\l. cttcTe\,1LlTtl зirцiск-l. зберiганняlt. подання\1 та

tlере.lаваFlняN,l" зокре\lа Для вtrрit_tIення стatllдарl H1.1x ,]tlвдань професiйноi дiя-,tьнt,lс гi ):

-l) здатнiст}, НаВчатИсrI vIIродоВilt ilillттЯ як база професiйного та )Itитт€]вого са\IовI,IзнаLIенгIя

rlorlg lile lcaгrlirlg colllpetellcet: 5l iHrct plt. lbHfl (зJ.attlicrb аIillалilrВаlИ Нак()пиченi Jнання ir

rrtiння. вrtкорис,гов),в;trи Тх 1 проrtесi реалiзачii свост професiйнот дiяльностi для досягнення

наrIiчених цi,цей: i як сl,кчпнiсть l]иN,!ог необхi:(ltих дJя вирiшення профеСiЙНИХ tIИТаНЬ i

завдань" tцо с пир|lк),гься на бirзовt, ltBar-r i ф i Karrli ю фах i вця) l

ll. <l):rxoBi: 1) здатнiсть здiйснкlгlати iншомовн\, коNlУнiкативнч Jtiя"цьнiсть З OCHORHtlj

iно3еltнсlТ \,lови. .lpl,r,oT iноземноi N{OBl{ д-[я реа_riзачiТ прсlфесiйних завдань i особистiсгlltх

HarripiB: 2) знання систеN,IИ \{ови. прtlвиJ ri фу,нкчiонVвання в iнrпомовнiй коvtl,нiкацiТ. шtl

Jозволяю1ь оlIер\,вагt1 \{оt]ниN,jи засобаr,tlr д,пя цi,цеir сгtiлКУВаННЯ] 3) ВОЛОЛiННЯ BtlJa}IIt

}Iовле}II{своi дiяльнtlстi. яrti задiягri i перt,к.rадi (говорiння" аудiювання. LILIтання. пись\Iо ):

-1) здатнiсt-ь ана,liзl tsхtlI llрос-гоlltlвi (горизонта;lьнi) та соцiаrьнi (вертикальнi) РiЗНОВИДI,i \l0BI1.

описчвalтt] соцiо,rittt Bil.'ll,H\ ctrTraLliKl: ,5) з.titтнiсть tзi-tьгrо. г,l,tvr{ко й еtРекгивно вI]користов\вil] l1

\]ов\- lЦ() ВllВtl{l{lt,ся. ll rclriil lil Illlcb\IOLзiЙ r|rtlllцli. r pi lHrrx )(аНРОВ()-сгI1.1ьових pijH()Bи.-til\ i

регiсrраХ спi,пкl,ваtlНя (офirtiйно\I} " нсо(lirtiйноп.r1. нейтральноN,I),)- для рOзв язанt,Iя

iому,нittагitвних зattз-{iiнl, 1 рiзних сфера-х )litiт,l,я:6) вrriння ана. liзr,вати rtoBHi одиниl-ti. Btl:]HaLtaTli

Тх взасrtоДitсl та xapaкlep1.1.]\,BiiTl..l rtoBHi явlIша i прtluесtr. що Iх J\NIоt].lюЮть: 7) здатнiс,гь Bi-rbHtl

опер\.вaiтl] спецiatJьн()tt) герьtiнtl-ttlгiскl .,1.1Я розв'rIЗанНя професiйнrrХ ,]авдань: 8) златнiсть

сlворкttslltи rcHi й пltcbbtoBi teKcllt piзtlttx,ttaHpirl ictи.tiB _teprttaBH()K] la iноlеrtною \IoBa\lll:

9) здатнiс,гь здiiIснtсlв:tтtt лiнгвiстli.лнлtii та перскJtlдознавItИli ана-цiз TeKcTiB рiзних сти;liв i

iкaНplB.
3. tIрогра}rа tItlBtla.lbHoT дисцrlплiнlл

Крелиr, 1. Rе;иttобританiя - Cl]lA УKpiliHa: ct-{cTe}la дер)Iiавного управ_riння

Крелит 2. Велrtкобританiя - сшJ.\ \-краi'на: пilр,lil},Iентська процеду,ра. полiтичгli партii

Крелrлт З. Ilо,цir-lrчнi вибори r Be.lltKtlбllrrTatlii. с,tt]Д та в YKpaTHi



Кредит 4, Система прав та правоохоронна дiяльнiсть у Великобританii, сшД та в УкраiЪiКр"д" 5, Сулова .".r.ru' у ВеликобританiТ. сшА та в УкраiЪi i системаправозастосування :

Кр"д",6. Права людини
крелчт 7. Головнi 

.засэди громадянських, полiтичних, економiчних та соцiальних правJюдини у Великобританii, СшА ia в Украiъi
Кр"ди' !,,iПРИнц7пи функuiонування економiки у Великобританii, сшД та в УкраiЪi
ýКл*r. 9,1'Промисловiсть та сiльське господарство
Кредит:10. Садiвнйцтво та проблеми екологiТ

, КР9дИТ t i,i Наслiдки дiяльноЪтi людства для довкiлля
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з0 10 ]tt
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з0 10

к pe-f Il I, 5 вао cTei}IctI а вели коб спIА}, та увританii, системаKpaihi правоза стос\ вання
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з0 8 ]]

"lюJliнIIини я

Ко l] таавор lи н ага,-]ьназKOHcTl.{T\/ll Il i]tlBa j0 8 22
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8.Kpe_rltr, Il lo ан няфункц еконо NIlKlIнув Велv сш.{ таllKoбpltr ан ii,

з0 10 ] (-)

Крелит 1.

}

аналi з

Великобританiя

ClIJA.

Kpe_rlr l 6. Права людини
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в
коltпсlненти eKoHorl iчгrсli' ВFlП та ввп.систе\l и-



Проблеr,rа iнфляuiТ.'l't,tпlt
си ацiя в У

Крелит 9. lIporrlrc.roBicTb та ci.lbcbKe госпоJilрство

аJ},зl проý,IисJl tlBocTi. П 1lоп.tис,човiсть США та }-KpliiHrt

Гал1, Зl;СiЛъСЬКоl'о ГосП одtlрства. Сiльське | Qr] f]1)]i]p(]s1) ]0

Вс,lrtкоб тi,tгtiТ ,га Yrt P_tiH_!,1

т 10. Сад iBllllцl Btl l it Ilptlil.rerllt еко;rогiТ

Садiвни во LI1 вництво. Проб.lеrrlr
Парн ико в rI l:t,-,сЬ е кт.
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кlлля
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крелит 11. Наслiдки дiяльностi людства для дов
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Кредит 12. Засоби масовоТ iнформачii у Великобританii, США та в Украiнi
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те-lебачення УкраТни
Кредит 13. Музична культура
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нL)Ти. iнтерва,плt. ]Hi.tKIl а_пьтераr tii. -пад. lt4узичнi

iHcTpvr,teHTlt. N4r,,]ичнi твори. С-'кlТта i cc,lHaTa, Rtлдатнi
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Кредит 14. Мова та переклад
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-;г l ,; г-I l ]0

Преса в
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30 2)
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Кредит 15. Засоби електрон Hol tiомунlкацll
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зв язок
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назва теми
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Крёдит 1 sеликобританiя _ сшА - Украiна: система державного
\ прilв. liнllя

Сllстелlа правiri

2. lБ lll,aFI с bKlli,t ент
труктура Tq бункчii урядУ С_!Ц4_

2

2

2
(_
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plrTarri[ та в YKpaTrti: rlорiвня,lьtlил"t ана-l1з

2

2

l]

8. Пo",tiTlt,lHi

Креди1 2. Великобританiя _ сшД - УкраТна: парламентська процедура,
пол lтичнl пар,

.li1\,{eHTcbKal Il Ве;rrкiй Б llTtlH l l

\1tcIteBe сап,tо авлlння
tl а 2
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2

2

п

-]
9 По,riти,lнi гtар гt i ClIlA

Ве"циrtiй Б i]TaH l l

Tll

30

та Iхня

Усього годин:
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Itрелит 13. Музична культура
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Крелит 1.
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Засвсlсння анt:Iiйських (lразових дiс,с"itiв (на-rалi РV)
Hollorv 2: ер, 1 (]57-260)

Aclr,,etltt-tгes in Репсаdег
IIllтАFIня (rrадалi HR): Ер. 1 (389)

10irl Репсаdег Hcrllorv 2: ер. 2 (261-266). t{R: Ер. 2 (З89-З91)

Кр"дцlД
10J PV: Асlr,епlLtгеs itl Репсаdег Hollor,i 2: ер. З (268-270). t{R: Ер. З (j91-393)
10PV: Aclver-rtuгes it-t Репсаdеr I-Iollon, 2: ер. 4 \211-2]З) HR: Ер. 4 tjqj-jq5)1

Крелит 3.
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10]. PV: Aclr епtuгеs itl Реt-iсitсiег lltlllori 1: е1l. 7 (]81-28 j) llR: Ер.7 (]()')--+Ul)

108 РV: Асlr,епtttгсs it-l ['еtlсаdег Htlllclri 2: ер. 8 (]81-]86). t-IR Ер.8 (.101-40З)

KpellI r, 5
11РV: дсlr,спtrtгеs irl I)сtlсаdег Htlllorr 1: ер. t) (]88-]90) HR: Ер. 9 (10З-.+05)
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21

22,
1

21

-)

i,

_)

9.



асlеr Holloir 2 HR: Е11 11 -+07-10 11
Hclllor,r - 2 HR:l] j0l 12 11 11

13 РV: А Hollor.r 2 з 0]-_] 0-+ 4|1-4l4HR:1з 1j 11
1-+ \1 -]0 HR:lll Но llOW 2 1-+ 414-4lб 11

1_5 уelltLlгes iп Реrlсiidег Iloll llR:o\\l 2 l5 з09-з 1 1 ]_i 416-418 101б itl Рсtlсаdег Holloп, l 16 t+t8-+20lб l]_j1_+ HR: l0

\7 Репс HR: Еlll асlег t)lJ oW 2 17 з1_5-jl \7 -+2 0-+] j 1018 HR:
Dv рсllсitdег Hollclr,l 2: l8 з l 9-j21 .18 -425 1L)

19 г)\
аdегРепс оН, оц/ 2tl 19 _r_*-J-+ HR: Е 19 426-128 10]0 itl Репсаdег Ноllош 2: е ?5-з220 HR: 20 з0 10

]1 irl Реrrсаdег Ho1lorr, - ? HR: Е2l з29-зj 1 2l 4з 1-4зз 10
J'-_1_]+22 HR:

DY lll\dr еtltt_tгеs реllсаdег 2Holl о 22 +J J-+J 10

/.J lll_\dr епtltгеs Реtlсасlег llHtl oW 2 2 J 1J J J аJel] ЕHR: ;J( 7), 4 6J аJ1 8р ) 22

к едит 13.
1l Pv _\clr etltLtt,es ll I)еtlсаdег он оil ]l_т2 ]

_)J J9- 4 HR:ер. ( 24 fJ1 9) -:l40Ер )а 22

]_i
р\, tll [)е trсасlег ()н о\\,ll 2 2 ) lтJ J1 14 HR:ер ( 25 144) -44зЕр )

at 22

]t, (14
D\,

1nAdr et-ttt_lгes IIoРепсаdеr oW 1 2 6 _51 J 4 HR:ер. (з 2 67). J -445Ер )бота 22

31]

контрс)-пь

lIi
знань студен
кала оцiнюв

7. Форми роботи та критерiТ оцiнювання
T,i в злl l"I с н ло€,ться за l 00-баr ьн ок) шкi]_l L) к) :

ilння: HllцioHa.rl)Hil T:l ECTS

Форми поточного та пiдсумкового контролю. {iагностика зн.lнь, yMiHb i навичок
:lIТ_']* iЗ ДИСЦИПЛiНИ ЗДiйСНЮСТЬСЯ на ocHoBi результатiв проведення потоtIного йпtдсумкового контролю знань (КР). Поточне оцiню"аrп" - iндивiду*Ъ"", групове опичiвання.самостiйна робота, Завданням поточного контролю с систематична пepeBipKa розlиiння тазасвоеннЯ програмнОго матерiалу, виконання лексиЧних впраВ та впраВ на перекjIаД. Завдання,uпiдс}мкового контро;ю (КР) с перевiрка глибини засвоення студентом прогрirмного MaTepiaryкредиry.

Критерii оцiнювання поточноi роботи

()цilrка l:t нацiонtt.Iьною шк21.1оtоСума балiв
екзамен ]iI.1tK

90- l 00 tsi.f \1l н lIo5 _5/вiдlIiн н
tJ0-89

с б_j-79
-{ (добре) 4/добре/зараховано

.5 _) -6.+

50-5.+
j (з;rдсlвiльно) З /задовiльно/зараховано

з5-49 2/неза_]ов. не

l1 lll
1], ill

irl
р\/

рV
D\,

р\;.

ltl

i r-r

р\,

р\,
],)

р\,
(

(

.\dr епtuгеs
(

Разо,lt:

ОцiЙка ECTS

А
в

D
Е

F,\ 2 (не:задовi,цьно)



ня пpaKT[lrIHIIx зtlв_l;1нь: опрацIовilння "lексиIIного N,{атерlалу' за теNIОЮ. ШС)

Я Га Перек,lад HaBLIil,-lbHl,t\ TeKcTiB. ]1еlrеказ TeKcTiB. 1,cHi пiдготовленi та

it }Iо1.Iо_ilогlLltii ts}lс,lоts,lк)вання за теN,Iа\{и. виконання письN,{ових
-I'Btlpt11lгo xapaкrep) tошо, ]a нацiсlна_lьноIо шка,lоIо проводиться наст}rпне

cl},,-1cttT BUlbIlO tsО,lО_lI( Bt]BLteHit\l ,iL'KcLlLlH1,1NI N{aTepla-iloN,I За Те\'1ОЮ: ЧРi'rаННЯ

rliякrtх гру,лноLчiв: робиIь цi_rкоrt аJекватний переклад TeKcTiB; робить ycHr

пiдrотов,пенi дiа:lогiчнi i rtс,lно,-tогiчнi вllс-,lовлювання, що цiлкопл вiдповiдаtо'гь
Bl,iKoнyc Bci вправлt. зазнаLlенi робочою програп,lою. виконання вправ не

достатньо вl_цьIIо во,-lоJl€ I]t,ilзLIенI{\l ,цексичниN,{ \{атерlалоN.,l ']а TеN{OK):

Li t,l-гання значних Tp1,.rHoruiB: робltть взагапi адекватний перек,лад TelicTtg:

роOить ycнi п Tal ttепiдгоr^ов,ltенi дiti,lогi,lнi i ь,tонолt,lгiчнi висловлювдння lз

незнilllно}о Kl,ilbкlстю : вLlliон\,€_, Bci вправll. зазна,lенi робо,Iою програN{ою. виконаннrt

в гl рав н е в 1.1 K--]I.I кL1€, :] н aL{H и х гру,лн о ru iB ;

,,]aJtlBi_-tbttoll ст\,_1ент во:lодiс JиLr{е I{LlcTl{HoK) вив(iен()го ;IексLILIIIого \laIepiL[\ за те}Iою:
l1I11ilннЯ TeKcliB BItli-lt1к:lС,значrti Iр_YдI]оlrIi: робI,lтЬ llерек,цаД гекстiВ i,з:зна,лноЮ кiльttiстtо грyбti\
п0\lt1.1t)к. ;1,1g !,(ltll1 не спо-гt]орк)к)l,ь ]агi_1_1 1,Ilе pL)J\ l\liння r,eKcTy: РОб1.1ТЬ 1'cHi ПiДГОtОВЛеНi 't а

непi_]г,.lГtits_lСIii J.ill,ttlt i,ttli i rtclt-tcl;lLlг,i,ttti Bttc,lttl},lK)Bi-iHllя iз зна,лгttlю кiлькiстю гру,бих поN,{илок:

BllKOH\c .]llше LtaclllH) вllрав.,]t1:]наtченLlх робо.Iсlк,l прогрir\{оЮ. вLlI(онанНя впраВ викликас значнi
l |1\ 1цr r1l1i;

,,He]a. ltlBi_lbHtl,, ст!дент практtttitiо не володlс jlСКСИLIНИr,I N,IатерIалоN,{ за теN,{ою, пlд LIac

чltтаннЯ TeKcTiB робlлтЬ великЧ Ki,цbttict ь виNlоI]нИх поN,lиjlок, робить взагаJi неадекватний
ilepelt-lal тeKcTiB: y,cHi вttс,lовJlювання за rеNlil}lи не вiдгrовiдаю,гь ви\lогаNI програN,,Iи: не tsикон\€

або BtIKoHvC Jише незнаIIну, частинY вгIрав. зазначегlих робочою програмою, виконаIlня вправ

BlIIi,lLtKaC значн i тр),днощi.
КритерiТ оцiнювirння caNIocTiйlHoT роботII

Згiдно з ви\,1огап,lи СКТС 707r, наtв'tа"цьного t]асY з практичного курсу основноТ iнозеl,tноi

rtoBrt (анг-пiйська) вiдвсlдllться на саN,{()стiйну роботу, стl,дентiв. Пiд час сапtостiйноi роботи
ст}денти оltраLlьов\,к)-гь додаткоtsLlл"t tIраttтичний пlalepia-lt з iндивiд\а_,lьного Ll итэ]lня.

самостiйна робота стl,деtlтiв перевiрясться вик,падаLIеNI та tlцiнюсться за настyпною шкалою:
к[Jiдл,riнгrо) ст\,дент викон),с Bci впрilвit. вiдведенi H;r caMocTiL"lHe виконання; виконання

вправ не викJIикас тр\дноtttiв. стr,,цеtlт NIt]iIie сапцl_,lс Iiйнсt викон\ватлt творчi завдання;

кl{обреil - cI,\.1eHT l,JtlIt()H\t tlci вttраtзи. вiлtзеденi на сац,tсlстil:tне вLlконанiJя. але виконаtIIIя

вправ вик-:]ика€, .1еяlil -гр\,днощl 
:

<']адовiльнс,lli ст\,.цент BltKOH\,(, lielltlBH} кi.tькiс,гь вгIрав. вiдвеjlених на caпtoc,t,itiHe

виконаннЯ: виконtlнlIrl впраВ I]иl{,п}iка('знаtlнl гр},дtIоLцl. а,lе l] раз1 пояснеtI]{я та корегувilння

викJадаче\{ ст},дент N,Io7Ke Bi] Iiоtlати п одiбн i,]авдання carпIclcTi й но ]

кI-Iезадовi,:lьно)).- сl},дентне вс,l;tодiс: ьtатерittлс,lNl. не ]\Io)lie сап,Iостiйно виконати вправI,I

пiсля того" як вони б\,ли поясненi виIiладачеп,t. робить ве.пику кiлькiсть грl,бих ПоN,{и-Пок.

Розподiл балiв, якi отрипtують студенти
I семест

I

Сумакрпото.rне тестуванIля та самостiйпа робота
к5 кб к7к2 кз к4

160 700
100 60 100 60100 60

кр СумаПоточне тестування та самостiйна робота
к15к10 KI1 к12 к13 к14к9

800
6() 6() 60 l00 бi)100

II cepl

tsик,црlкаt€

Kl
60

к8
200

10i) (l0



,1о практLlчних

8. _}:rсобlr ]iагностllкll
[l та }Iетода}ltl Je}loHcтp\ BrtHHrI pel\-.tbTaTiB нав.tанtlя (: ]l1в_]i]ння

для саN,lостiй Hoi роботlt. TecToBi завJа н ня. KOHTpt]-lbHr рtlботlt,
9. N'Iетодll навLIання

звитку N,lетодцqцбl Ha\Kll ocHoBHII\I _\IeToforl нiвченнЯ iнозе_rtнtтх \IoB €
K0\I\ У прочесi LIавчання за Ko\I\ HiKaTltBHl,t11 \leToJo\I студенти набувають
кошtунiка - здilтнос'гl корист\вal-гllсь \IOB{.]IO за-lе;ltно BiJ KoHKpeTHoi' crTTr ацiТ.
BoHll M},Hl rtauii' 1, пlэtlцесi cal,tot' ltorlr HiK . Вiдповi:но rci вправll та зt]вfанняl1цl l

lI0BllIlHl ивно l]L{llрав,llдни\lLt .r,еtlliцttгсl.,t iнфорлlачii'. вllбороrt та реакшiск-l(inlbгlllaticlI-t есllэасk)
Пiд час ilктI]tIного к),рс) tlcHclBHcli iнозеrtнсli rlови (анг,-lil:iська) застосов\,к]ться

TaKi \{етоди нllвLltlння. ,]к clIocl ере)liення над I{овни\1 r,tагерiаполt. гtорtвняльний анаtiз.
I Iерек,ца]{ilцьких :iбсt

IIpaкTtl LtHI.tx завдань.

't'Boptlplw завдalнь пiд ч:rс саь,tостiйноi роботи або 1. процесi
складаl]ня графi,лrr 1,1x cxe\I д_i]я },зага-lьнення теоретиLlного

1

j\,1атерlал\,
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