




Анотація 

 

 Навчальна програма з курсу «Практичний курс англійської мови» розрахована на 

бакалаврів за спеціальністю 035.041. Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно)), перша - англійська. Вона представлена як перший етап підготовки майбутнього 

філолога-перекладача – фахівця, здатного задовольнити потреби суспільства у якісному 

перекладі, а також закласти основу для подальшого професійно-орієнтованого удосконалення 

володіння мовою. Програма спрямована на формування глибоких знань системи англійської 

мови та сприяє закріпленню цих фундаментальних знань. Головна увага зфокусована на 

формуванні мовленнєвих умінь. Програма націлена на формування мовленнєвих навичок і 

умінь та засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань, розвиток когнітивних здібностей, 

формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та для перекладу, а 

також розвиток позитивного відношення до вивчення англійської мови і засвоєння відповідної 

культури, розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу, розвиток 

перекладацької компетенції з першого ж дня навчання в університеті, розвиток загальних умінь 

спілкування. Особлива увага приділяється практичним завдання курсу: засвоєнню близько 5000 

лексичних одиниць в межах тематичного блоку «Людина та її оточення»; інтеграції навичкових 

параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях; розумінню на слух 

текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови стандартної та чіткої вимови і не надто 

високого темпу мовлення; упевненому спілкуванню в найтиповіших ситуаціях в межах 

знайомих тем; умінню долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних 

та приватних листів, а також написання невеликих творів; засвоєнню певного обсягу 

соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів; формуванню перекладацьких 

навичок за рахунок розвитку умінь компресії тексту, засвоєння елементів перекладацького 

скоропису та виконання перекладних вправ. 

 Актуальність курсу обумовлена виконанням вимог державного стандарту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 035 Філологія (Наказ Міністерства освіти 

і науки України від 20.06.2019 р. № 869), а також інтеграцією українських вищих закладів 

освіти, що готують фахівців з іноземних мов, до європейського наукового та освітнього 

простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до 

працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття 

конкурентоспроможності європейської вищої школи.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Abstract 

 

 The academic program of the Practical Course of English is intended for bachelors obtaining 

qualification in 035.041 Philology (Germanic Languages (Translation included)), the source language 

– English. It is represented as the first stage of training a future philologist-translator – a specialist 

capable of satisfying the requirements of the society for accredited translation as well as of laying the 

foundation for further profession-oriented improvement of language skills. The program aims to 

develop a deep knowledge of the English language system and facilitates the acquired knowledge 

extending. The primary focus is on speaking skills development. The program is aimed at building up 

speaking skills and abilities and at acquiring linguistic and sociocultural knowledge; at developing 

cognitive abilities; at increasing confidence in the use of language as a means of communication and 

translation as well as at developing a positive attitude to English learning and English culture; at 

developing the ability to search and master new material independently; at cultivating translation 

competence from the first day of study at the university; at expanding global communication skills. 

Particular attention is paid to the practical objectives of the course: to master about 5000 vocabulary 

items within the thematic module “People and their environment”; to combine skill-oriented 

constituents (phonetics, vocabulary, grammar) in speaking proficiency; to develop listening 

comprehension of texts related to familiar topics; to confidently communicate in typical contexts 

within the thematic module; to manage to overcome factors that hinder understanding during 

communication; to work out flexible algorithms of reading comprehension based on writing official 

and informal letters, short essays; to acquire a certain amount of sociocultural knowledge based on 

reading relevant texts; to build up translation/interpretation skills based on text compression 

techniques, the interpreter’s shorthand elements and note taking, and translation/interpretation 

exercises. 

 The relevance of the course is ensured by the requirements of the state standards of higher 

education of the Ministry of Education and Science of Ukraine in speciality 035 Philology (Order of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, dated June 20, 2019, # 869) as well as by the 

integration of Ukrainian higher education institutions that train foreign language professionals into the 

European scientific and educational community for the purpose of providing graduates with a wider 

range of employment possibilities, improving the mobility of citizens in the European labour market, 

and increasing the competitiveness of European higher education system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 14 

(І сем. – 8; ІІ сем. – 6) 

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

Спеціальність: 

035 Філологія 

Загальна кількість годин – 420 

(I сем. – 240 ; ІІ сем. – 180) 

Спеціалізація: 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

– перша англійська 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

І-ІІ -й 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

І сем. – 6; ІІ сем. – 3; 

самостійної роботи студента – 

I сем. – 10; ІІ сем. – 9 

Освітня програма: 

Переклад 

Практичні 

І – 90 год.; ІІ – 46 год. 

Самостійна робота 

Ступінь: 

бакалавр 

І – 150 год.; ІІ – 134 год. 

Вид контролю: 

І – залік, ІІ – екзамен 

Мова навчання – англійська, українська 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання – 420 год.: 136 год. – аудиторні заняття, 284 год. – самостійна робота 

(32% / 68%) 

 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 

Практичний курс англійської мови разом з іншими практичними та теоретичними 

курсами, передбаченими навчальним планом, забезпечує всебічну підготовку майбутнього 

філолога-перекладача – фахівця, здатного задовольнити потреби суспільства у якісному 

перекладі, а також закласти основу для подальшого професійно-орієнтованого удосконалення 

володіння мовою. 

Основні цілі даного курсу: 

─ формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння лінгвістичних і 

соціокультурних знань; 

─ розвиток когнітивних здібностей; 

─ формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та для 

перекладу, а також позитивного відношення до вивчення англійської мови та засвоєння 

відповідної культури; 

─ розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу; 

─ формування перекладацької компетенції; 

─ розвиток загальних умінь спілкування. 

Головне завдання курсу – надати студентам можливість оволодіти основними видами 

комунікативної діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням 

англомовних текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з англійської мови на українську та з української на англійську. 

Досягнення цілей на першому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а 

саме: 

а) засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; 

б) інтеграції навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих 

уміннях (для формування у студентів правильної вимови, логічного наголосу та відповідної 

інтонації текстам з діалогами передує система фонетичних вправ, граматичні вправи 

представляють різні способи застосування граматичних елементів для сприйняття та 

відтворення мовних ситуацій і відбивають сучасний стан граматики англійської мови); 



в) розуміння на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, за умови стандартної та 

чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

г) упевненого спілкування в найтиповіших ситуаціях в межах знайомих тем; 

ґ) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; 

д) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок формування 

усіх його видів; 

е) розвитку письма як мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та 

приватних листів, а також написання невеликих творів; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних 

текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

ж) формуванню загальних початкових навичок та вмінь перекладу з англійської мови на 

українську та з української на англійську в межах знайомих лексичних одиниць. 

Передумови для вивчення дисципліни: 

На І курсі розпочинається робота над оволодінням основами усного та писемного 

мовлення, що передбачає використання текстів середньої складності та знайомство з деякими 

аспектами інтерпретації мовленнєвих явищ. На початку навчання студенти мають відповідати 

рівню B1+ (Independent User) та бути здатні: а) розуміти основний зміст повідомлень, 

викладених чіткою стандартною вимовою в межах знайомих тем та поширених повсякденних 

ситуацій; б) спілкуватися у найбільш типових ситуаціях, що виникають під час перебування у 

країні, мова якої вивчається; в) породжувати прості зв’язні тексти на знайомі теми або такі, що 

стосуються особистих інтересів; г) розповідати про наявний досвід та події, викладати плани та 

сподівання, обґрунтовувати та пояснювати власну точку зору. 

Навчальна дисципліна «Практичний курс англійської мови» складається з 16 кредитів. 

Очікувані результати навчання: 

По закінченню першого курсу студенти мають розуміти на слух загальний зміст та/або 

деталі повідомлень (короткі розповіді, описи, невеликі діалоги, теле- та радіо новини), бути 

здатними знаходити у повідомленні потрібну інформацію, визначити послідовність подій, 

сформувати механізм контекстуальної здогадки. Досягнення такої мети здійснюється як за 

рахунок спеціальних вправ впродовж аудиторних занять, включаючи спілкування з викладачем 

та іншими студентами, так і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування 

радіопередач, перегляд телевізійних передач та кінофільмів). 

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного непідготовленого 

спілкування, а не відтворення заучених текстів. З цією метою застосовуються мовленнєві 

вправи проблемного характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, протиставлення, 

аналізу, оцінки та формулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 

аргументуванням тощо. Вправи, що виконуються у парному та груповому режимах, 

забезпечують активність студентів та інтенсивність їхньої праці.  

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для розуміння 

незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, складових, їхньої структури, 

елементів та засобів зв’язку між ними. Передбачається також формування навичок відновлення 

деформованих текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування змісту 

тексту, виходячи з наявної інформації. 

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок вправ на написання 

офіційних та особистих листів і записок, опису об’єктів та подій, інструкцій (куховарських 

рецептів), міні-творів. 

Фахова перекладацька підготовка студентів вже на цьому ранньому етапі забезпечується 

як традиційними вправами на переклад (виконують узагальнюючу функцію, перевіряючи 

міцність перекладацьких лексико-граматичних навичок при роботі з текстом, що відзначається 

високим ступенем концентрації активної лексики), так і спеціальними вправами для розвитку 

навичок роботи зі словником (де студенти мають знайти різницю між синонімічними словами). 

Наприкінці I курсу студент повинен: 

– аудіювання – розуміти на слух навчальний аудіотекст, записаний у темпі 220 складів на 

хвилину, що містить 2% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Аудіотекст 

повинен являти літературно-розмовний стиль мовлення і бути побудований на матеріалі, що 

вивчався. Час звучання – 3-4 хвилини,  пред’явлення одноразове; 



– діалогічне мовлення – вести діалог в наступних його функціональних різновидах: 

двобічний діалог-розпит (з’ясування, уточнення), діалог – обмін думками, діалог – обмін 

інформацією з урахуванням комунікативної сфери та ситуації спілкування, адресата мовлення, 

характеру взаємодії партнерів; 

– монологічне мовлення – вміти передавати зміст прочитаного або прослуханого тексту з 

урахуванням комунікативної сфери та комунікативної ситуації, робити короткі повідомлення, 

що відображають такі мовленнєві форми, як опис і розповідь з елементами міркування з 

урахуванням комунікативної сфери, комунікативного наміру (мети), адресата мовлення; 

– читання – володіти вивчаючим читанням на матеріалі навчальних текстів та 

адаптованої художньої літератури; користуватися ознайомлювальним читанням на матеріалі 

адаптованої художньої літератури; вміти вільно, правильно у звуковому та інтонаційному 

відношенні читати уголос підготовлений текст, а також новий текст, побудований на 

знайомому мовному матеріалі; 

– письмо – писати орфографічно та пунктуаційно правильно у межах активного 

лексичного мінімуму І курсу; вміти виражати свої думки письмово, користуючись 

мовленнєвими формами «опис» і «розповідь» з елементами міркування, при виконанні таких 

видів робіт, як особистий лист, виклад прочитаного або прослуханого на основі лексичного та 

граматичного матеріалу І курсу. 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, 

виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати 

власними взаєминами з іншими; навички до безпечної діяльності відповідно до майбутнього 

профілю роботи, галузевих норм і правил. 

ЗК 2. Здатність системно аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному 

контекстах сучасного українського та світового суспільства. 

ЗК 3. Уміння раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, 

зберіганням, поданням та передаванням, зокрема  для вирішення стандартних завдань 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого 

самовизначення. 

 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної 

мови, другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів; 

ФК 2. Знання системи мови, правил її функціонування в іншомовній комунікації, що 

дозволяють оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

ФК 3. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо). 

ФК 4. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди 

мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 5. Знання загальних  принципів перекладу, навички та уміння його здійснення. 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Вміння аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють.  

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань.  

ФК  9. Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та 

іноземною мовами. 



ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних 

стилів і жанрів.   

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Кредит 1. Сім’я. Родинні зв’язки 

Кредит 2. Зовнішність людини 

Кредит 3. Характер людини 

Кредит 4. Сімейні проблеми 

Кредит 5. Типи помешкань. Кухня. Столова 

Кредит 6. Вітальня. Спальна та дитяча кімнати 

Кредит 7. Ванна кімната. Веранда 

Кредит 8. Мій будинок – моя фортеця 

Кредит 9. Ресторани та кафе 

Кредит 10. Їстівні продукти 

Кредит 11. Блюда та напої 

Кредит 12. Освіта у Великій Британії та США 

Кредит 13. Освіта в Україні. Університетська освіта 

Кредит 14. Навчання в школі у Великій Британії 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л. пр. лаб. інд. с/р 

Кредит 1. Сім’я. Родинні зв’язки 

Родинні зв’язки. Опис і порівняння сімей та їх 

стосунків. Моя сім’я 
30  12   18 

Кредит 2. Зовнішність людини 

Частини тіла. Зовнішність людини. Опис зовнішності 30  12   18 

Кредит 3. Характер людини 

Характер людини. Людські почуття та емоції. Весільні 

дзвони та життя у шлюбі 
30  12   18 

Кредит 4. Сімейні проблеми 

Сімейні проблеми. Розподіл домашніх обов’язків. 

Виховання дітей. Проблеми виховання підлітків 
30  12   18 

Кредит 5. Типи помешкань. Кухня. Столова 

Типи помешкань. Будинок моєї мрії.  

Кухня. Столова. Прибирання в кімнаті 
30  12   18 

Кредит 6. Вітальня. Спальна та дитяча кімнати 

Вітальня. Спальна та дитяча кімнати. Дизайн, меблі, 

кольори вітальні 
30  10   20 

Кредит 7. Ванна кімната. Веранда 

Ванна кімната, веранда та інші відкриті місця 

помешкань. Реклама помешкань 
30  10   20 

Кредит 8. Мій будинок – моя фортеця 

Мій будинок – моя фортеця. Придбання помешкання 30  10   20 

Кредит 9. Ресторани та кафе 

Ресторани та кафе. Меню. Правила поведінки за столом. 

Їжа. Як приготувати їжу 
30  8   22 

Кредит 10. Їстівні продукти 



М’ясні продукти. Рибні продукти. Овочі та фрукти. 

Горіхи. Спеції та десерти 
30  8   22 

Кредит 11. Блюда та напої 

Блюда та напої. Правила замовлення їжі у ресторані. 

Вегетаріанське харчування 
30  6   24 

Кредит 12. Освіта у Великій Британії та США 

Освіта у Великій Британії. Освіта у США 30  8   22 

Кредит 13. Освіта в Україні. Університетська освіта 

Освіта в Україні. Порівняльна характеристика освіти у 

Великій Британії, США та в Україні. Університетська 

освіта у Великій Британії, США та в Україні. 

Отримання ступеню. Структура навчального року та 

система оцінювання 

30  8   22 

Кредит 14. Навчання в школі у Великій Британії 

Навчання в школі у Великій Британії: шкільні 

проблеми, вчителі та учні. Шкільне навчання: як 

зробити його захоплюючим 

30  8   22 

Усього годин: 420  136   284 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сім’я. Родинні зв’язки  

1. Знайомство з родинами Фокстрот та Канінгем 2 

2. Родинне дерево Фокстрот та Канінгем 2 

3. Члени родини. Моя сім’я 2 

4. Моє родинне дерево 2 

5. Родинні стосунки 2 

6. Моя родина. Контрольна робота № 1 2 

 Кредит 2. Зовнішність людини  

7. Частини тіла 2 

8. Опис зовнішності родичів та друзів 2 

9. Опис зовнішності відомих людей 2 

10. Види зачісок. Сучасні зачіски 2 

11. «Мова тіла» 2 

12. Зовнішність людини. Контрольна робота № 2 2 

 Кредит 3. Характер людини  

13. Позитивні/негативні риси характеру 2 

14. Обговорюємо характери відомих людей 2 

15. Риси характеру родин Фокстрот та Канінгем 2 

16. Весілля. Весільні церемонії 2 

17. Почуття та емоції у житті людини 2 

18. Почуття та емоції у житті людини 2 

 Кредит 4. Сімейні проблеми  

19. Берегиня домашнього вогнища.  2 

20. Ролі жінки та чоловіка у сім’ї 2 

21. Шлюбні стосунки. Розподіл обов’язків між жінкою та чоловіком 2 

22. 
Батьки і діти. Головні проблеми у стосунках між підлітками та їх 

батьками 
2 

23. Проблеми виховання підлітків 2 

24. Мої стосунки з батьками. Контрольна робота № 3 2 

 Кредит 5. Типи помешкань. Кухня. Столова  



25. Дизайн помешкань. Опис помешкань 2 

26. 
Квартира, у якій я хотів би жити. Будинок моєї мрії. Ідеальне 

помешкання 
2 

27. «Мова домашнього господарства» 2 

28. Кухня. Кухонне приладдя. Столова кімната 2 

29. Прибирання в кімнаті. «Мова кухні» 2 

30. Столова моєї мрії. Контрольна робота № 4 2 

 Кредит 6. Вітальня. Спальна та дитяча кімнати  

31. Кімната для всієї родини 2 

32. Ідеальна кімната для всієї родини 2 

33. Спальня. Опис спальної кімнати 2 

34. «Мова домашнього господарства». «Мова кольорів» 2 

35. Дитяча кімната. Моя кімната 2 

 Кредит 7. Ванна кімната. Веранда  

36. Ванна кімната. Веранда 2 

37. Чи потрібні людині відкриті місця у помешканнях 2 

38. «Мова домашнього господарства».  2 

39. «Мова кольорів» 2 

40. Реклама помешкань 2 

 Кредит 8. Мій будинок – моя фортеця  

41. Проблема помешкання у Великій Британії 2 

42. Придбання будинків у Великій Британії 2 

43. Проблема помешкання в Україні 2 

44. Придбання помешкань в Україні 2 

45. Моє помешкання. Контрольна робота № 5 2 

 Кредит 9. Ресторани та кафе  

1. Місця для прийому їжі. Види ресторанів. Частини меню 2 

2. Як накривати на стіл 2 

3. Правила поведінки за столом 2 

4. Засоби нарізання їжі. Кухонні прилади та засоби приготування їжі 2 

 Кредит 10. Їстівні продукти  

5. М’ясні страви. «Мова м’яса» 2 

6. Приготування рибних страв. «Мова риби» 2 

7. 
Овочі та фрукти. «Мова овочів». «Мова фруктів». Трави та спеції. 

Горіхи. «Мова горіхів» 
2 

8. Десерти. «Солодка мова». Контрольна робота № 6 2 

 Кредит 11. Блюда та напої  

9. Смак до їжі. Напої. «Мова кліше». Меню. «Мова офіціантів» 2 

10. 
Приготування святкового столу. Візит до ресторану. Переваги та 

недоліки вегетаріанства 
2 

11. Національні кухні країн світу. Контрольна робота № 7 2 

 Кредит 12. Освіта у Великій Британії та США  

12. 
Дошкільна освіта у Великобританії. Загальноосвітня та відбірна 

системи освіти у Великобританії 
2 

13. Середня освіта в США. «Студентський лексикон» 2 

14. Британська та Американська системи шкільної освіти 2 

15. Рівні освіти та назви освітніх інститутів 2 

 Кредит 13. Освіта в Україні. Університетська освіта  

16. 

Система середньої освіти в Україні. Освітня структура в Україні. 

Порівняльна характеристика освіти у Великій Британії, США та в 

Україні 

2 

17. 
Структура університетів у Великобританії, США та в Україні. 

«Студентський лексикон» 
2 

18. 
Отримання наукових ступенів в університетах. Структура 

навчального року в університетах різних країн. Система 
4 



оцінювання в університетах різних країн 

19. Освіта. Контрольна робота № 8 2 

 Кредит 14. Навчання в школі у Великій Британії  

20. 
Проблеми шкільної освіти у Великобританії. Переваги/недоліки 

державного/приватного навчання 
2 

21. Навчання у школі очима дітей 2 

22. Шкільне навчання за часів Шекспіра та у сучасній Британії 2 

23. Школа моєї мрії. Контрольна робота № 9 2 

 Разом: 136 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1.  

1. 

Домашнє читання: Трэверс П.Л. Мэри Поппинс. Книга для чтения на англ. яз. 

для I курса. Обраб. и коммент. Н.В. Конон. Учеб. пособие для студентов. – 

Л.: Просвещение, 1979. – 135 с.; Баркасі В.В., Нікішина В.В., Бондур Ю.В. 

Навчальні завдання з розвитку навичок усного та писемного мовлення з 

домашнього читання за книгою П.Л. Треверс “Мері Попінс”: Навчально-

методичний посібник. – Миколаїв, 2001. – 33 с. 

Глава I; завдання 1-7 

18 

 Кредит 2.  

2. Домашнє читання: Глава I; завдання 8-13 18 

 Кредит 3.  

3. Домашнє читання: Глава II; завдання 1-7 18 

 Кредит 4.  

4. Домашнє читання: Глава II; завдання 8-13 18 

 Кредит 5.  

5. Домашнє читання: Глава III; завдання 1-6 18 

 Кредит 6.  

6. Домашнє читання: Глава III; завдання 7-13 20 

 Кредит 7.  

7. Домашнє читання: Глава IV; завдання 1-13 20 

 Кредит 8.  

8. Домашнє читання: Глава V; завдання 1-13 20 

 Кредит 9.  

9. Домашнє читання: Глава VI; завдання 1-12 22 

 Кредит 10.  

10. Домашнє читання: Глава VII; завдання 1-11 22 

 Кредит 11.  

11. Домашнє читання: Глава VIII; завдання 1-13 24 

 Кредит 12.  

12. Домашнє читання: Глава IX; завдання 1-11 22 

 Кредит 13.  

13. Домашнє читання: Глава X; завдання 1-13 22 

 Кредит 14.  

14. Домашнє читання: Глава XI; завдання 1-12 22 

Разом: 284 

 

7. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS Сума балів Оцінка за національною шкалою 



екзамен залік 

А 90-100 5 (відмінно) 5/відмінно/зараховано 

В 80-89 
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задовільно/зараховано 

Е 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 2/незадов./не зараховано 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр (залік) 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 Сума  

Поточне оцінювання 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Самостійна робота 60 60 70 60 60 70 70 60 510 

Контрольна робота 10 10 - 10 10 - - 10 50 

Сума 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

ІІ семестр (екзамен) 

 К9 К10 К11 К12 К13 К14 Сума 

Поточне оцінювання 30 30 30 30 30 30 180 

Самостійна робота 70 60 60 70 60 60 380 

Контрольна робота - 10 10 - 10 10 40 

Сума 100 100 100 100 100 100 600 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Діагностика знань, умінь і навичок 

студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання – індивідуальне, групове опитування, 

самостійна робота. Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 

засвоєння програмного матеріалу, виконання лексичних вправ та вправ на переклад. Завданням 

підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу 

кредиту. 

Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота на заняттях з практичного курсу англійської мови передбачає виконання 

практичних завдань: виконання лексичних вправ та вправ на переклад з української мови на 

англійську, читання, переклад та переказ текстів, складання діалогів та відтворення їх у 

непрямій мові, аудіювання тощо. За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент показав повне знання лексичного матеріалу; переказ прочитаного чи 

прослуханого тексту (звучання 1-2 хвилини) чи 1-1,5 сторінки з однократного пред’явлення та 

викладання подій у тій самій логічній послідовності, виділяючи при цьому основну ідею й 

характеризуючи стиль; читання тексту незначного рівня складності без грубих помилок; 

«Добре» – студент показав знання лексичного матеріалу, але з деякими неточностями; 

неповний переказ прослуханого або прочитаного тексту, або помилки у логічній послідовності; 

грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи; 

«Задовільно» – студент показав неповне знання лексичного матеріалу; задовільний рівень 

володіння мовою; 

«Незадовільно» – студент не володіє лексичним матеріалом, не може переказати текст. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 Згідно з вимогами ЄКТС 67% навчального часу денної форми навчання та 93% заочної 

форми навчання з практичного курсу англійської мови відводиться на самостійну роботу 

студентів. Під час самостійної роботи студенти працюють над художнім твором з домашнього 

читання та виконують різноманітні лексичні завдання, завдання на читання, переклад та на 

розвиток мовленнєвих навичок і вмінь. Самостійна робота студентів перевіряється викладачем 

та оцінюється за наступною шкалою(загальна сума оцінки складає 60/70 балів на один кредит 

залежно від наявності контрольної роботи): 



«Відмінно» – 54-60/63-70 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент може самостійно виконувати 

творчі завдання; 

«Добре» – 39-53/45-62 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 30-38/35-44 балів – студент виконує неповну кількість вправ, відведених 

на самостійне виконання; виконання вправ викликає значні труднощі, але в разі пояснення та 

корегування викладачем студент може виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – 1-29/1-24 балів  – студент не володіє матеріалом, не може самостійно 

виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить велику кількість грубих 

помилок. 

8. Засоби діагностики 

Засобами діагностики є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної 

роботи, тестові завдання, контрольні роботи. 

 Методами демонстрування результатів навчання є: 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка викладачем питань 

(завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів до 

відповіді і викладення своїх знань: корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; 

аналіз і оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, 

диктанти, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання аналогії; тести 

на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може виступати як самостійний вид 

або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

 

9. Методи навчання 

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання іноземних мов є 

комунікативний метод. У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають 

комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. 

Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання 

повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією 

(information gap, choice, feedback). 

Під час вивчення практичного курсу англійської мови застосовуються такі методи 

навчання, як спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, розв’язування 

перекладацьких або творчих завдань під час самостійної роботи або у процесі підготовки до 

практичних завдань, складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу. 
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