
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
миколдiв ський ндцIонАльний унIвЕрситЕт

IMEHI В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет iноземноi фiлологii

Кафедра германськоТ фiлологii та перекладу

зА

Прор чно1

нецова

27

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИ

IНОЗЕIИНА МОВА ЗА НАУКОВ О_ПРО ФЕ СIЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Ступiнъ магiстра

Галузь знанъ 0З Гуманiтарнi науки

035 Фiлологiя

035. 1 0 Фiлологiя, Прикладна лiнгвiстика

ОП: Прикладна лiнгвiстика

lraп

2019- 2020 навчальний piK

tи



Робоча програма навчальноi дисциплiни <<Iноземна мова за науково-

професiЙним спрямуванцямD дJuI сryдентiв ОС <<магiстр>>. Гаlryзь знань: 03

Гуманiтарнi науки. Спецiальнiсть: 035 Фiлологiя. Спецiалiзацiя: 035. 1 0 Фiлологiя.

Прикладна лiнгвiстика. Освiтня процрама: Прикладна лiнгвiстика.

Розробники: Мороз Т.О., доцент германськоi фiлологii та перекладу,

ороз Т.О,)доктор фiлософiТ в галузi ocBi (м
Робоча програма затверджена на засiданнi кафедри германськоi фiлологii та

перекладу

Протокол J\ф 1 вiд

Завiдувач кафедри

(с2F/r,
р.

(д.фiл.н., щоф. Майстренко M.I.)

"27" серпня 2019 р.



Найменування
показникiв

Галузь знань, напрям
пiдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb DeHHa форлtа навчання

Кiлькiсть кредитiв -
6

Галузь знань
03 Гуманiтарнi науки

Норцrативна
Спецiа,чiзацiя

035.10 Фiлологiя.
Прикладна лiнгвiстика

Iндивiдуа;rьне
науково-дослiдне
завдання (Написання

розгорнутоТ анотацiТ
до власноi науковоi
cTaTTi).

Спецiальнiсть
(професiйне

спрямування):
0З5 Фiлологiя

PiK пiDzоmовкu:
1-й

Селаесmр

загальна кiлькiсть
годин - l80

|-й,2- й
Лекцit

Тижневих годин для
денноi форми
навчання:
Аулиторних-1,5
самостiйноi роботи
студента - 4,5

Ступiнъ
магiстр

0 - год.
Пр акmuч Hi, селliн ар cbKi

40 год.
Самоспtiйна робоmа

140 год

Вид контролю:
Залiк, iспит

1. Опис навчальноi дисциплiни

1

мова навчання - англiйська.

Примiтка.
СпiввiдношенIUI кiлькостi годин аудиторних заIUIть до самостiйноi i
iндивiдуальноi роботи становить: практичнi - 40 годин, самостiйна робота - 140
годин (22%178%).
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Найменування
показникiв

Гаrrузъ знань, напрям
пiдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
навчальноТ дисциплiни

заочна форма навчання

Кiлъкiсть кредитiв -
6

Галузь знань
03 Гуманiтарнi науки

НормативнаСпецiалiзацiя
035.10 Фiлологiя.

Прикладна лiнгвiстика

Iндивiдуальне
науково-дослiдне
завданшI (Написанrrя

розгорнутоi анотацii
до власноi HayKoBoi
cTaTTi).

Спецiальнiсть
(професiйне

спрямування):
0З5 Фiлологiя

PiK пiDzоmовкu:
I-и

Семесmр

загальна кiлькiсть
годин - 180

|-й,2- iI
Лекцit

Ступiнь
магiстр

0 - год.
Пр акmuчнi, с е"uiн ар cbKi

16 год.
Самосmiйна робоmа

164 год

Вид контролю:
Залiк, iспит

мова навчання - англiйська

Примiтка.
Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занятъ до самостiйноi i
iндивiдуальноi роботи становить: практичнi - 16 годин, самостiйна робота - 164
годинЬ (9% / 9t%).



2, Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1. МетОю викладання навчадьноi дисциплiни "Iноземна мова за науковим
СПРяМУВанням " виступас формування необхiдноТ комунiкативноi спроможностi в

УСНiЙ Та письмовiй формах в межах тематики, окресленими завданнями
майбутньоi науковоi про ф есiйноi дiяльностi студента.

2.2. Основними завданнями вивчення дисциплiни "Англiйсъка мова за
науковим спрямуванням" е:

- ДОСЯГНеНня сТудентом piBHiB мовноi компетенцii, що вiдповiдають
Мiжнародним стандартам, викладеним у Загалъноевропейських рекомендацiях з
мовноi освiти

- розвиток у студентiв навичок i BMiHb аналiзувати та
УЗаГаЛЬНЮВатИ наЙбiльш важливi та актуальнi явища англiйськоТ мови,
Набутих в обсязi вузiвськоТ програми бакалавра або спецiалiста в рiзних
видах мовленневот дiяльностi.

2.3. Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi:
знати:
О КОНЦеIIтУальнi положення англiЙськоi мови, якi складають основу

теоретичноТ i практичноi професiйноi пiдготовки фахiвця;
О СПеЦифiчнi особливостi органiзацiТ i функцiонування рiзних TeKcTiB

системи англiйськоi мови;
вмlти:
о вести наукову дискусiю в межах професiйнот тематики;
. застосовувати рiзноманiтнi види читання - оглядове,

iнформативне, глибинне читання на матерiалах оригiнальноТ науковоТ
iнформацiТ з фаху;

о ПеРеКJ]адати усниЙ та письмовиЙ науковий текст з англiйськоТ
МоВИ рiдною мовою; знаходити еквiваленти i аналоги слiв, здiйснювати
ПеРеКлаДацькi трансформацiТ, концептуальнi змiни, збiг i розбiжностi
значень iнтернацiональних слiв "фальшивi друзi переклlадача" тощо;

о анотувати та реферувати рiдною Й англiйською мовою
рiзноманiтнi тексти.

. анотувати та реферувати рiдною Й англiйською мовою
рiзноманiтнi тексти.
компетентностi:

ЗаГаЛЬнопредметнi: - здатнiсть проявJuIти фiлологiчну i педагогiчну
ГРаМОТНiСть i використовуе базовi знаннrI гумiнатарного цикJIу в життсвих
ситуацiях;



здатнiсть розумiти соцiальнузначимiсть i вмiти прогноЗувати

наслiдки cBoei професiйноТ дiялъностi, готовнiстъ нести вiдповiдальнiсть за cBoi

рiшення;
здатнiсть критично анагriзувати свiй професiйний i соцiа-шьний досвiд;

- здатнiсть використовувати базовi знаннrI та навички управлiння
iнформачiею для вирiшення дослiдницьких професiйних завдань, дотримуватися
основних вимог iнформацiйноi бозпеки;

Фаховi: _ здатнiсть активiзувати спонукitльно-мотивацiйну, аналiтико-

синтетичну та виконавчу сфери особистостi, використовувати прагматичнi

тексти, фабульнi тексти, описи, розповiдi, повiдомлення, роздуми;
_ вмiти розумiти сприйняте на слух усне iншомовне мовленнlI i реагувати на

нього за умови, що спiлкуваннrl здiйснюсться стандартною англiйською мовою
в нормtшьному темпi;

володiти нормативною та дiловою ангпiйською мовою.

Програма навчальноi дисциплiни складаеться з шести кредитiв:
Кредит 1 Taking а Post-Graduate Соursе.
Тема 1. ПовтореннrI граматичного матерiалу. Часи гругlи Indefinite.

Тема 2. Лексико-граматичний аналiз тексту <<TaНng а Post-Graduate Сочrsе>>.

Тема 3. Лексико-rраматичний аналiз тексту <<Му rеsеаrсh woTlo>.

Кредит 2 Му scientific wоrk.
Тема 4. Повторенюt граматичного матерiалу. Часи групи Perfect Continuous.
Тема 5. Лексико-граматичний аналiз тексту <<How British Science Is OrganizeФ>.

Кредит 3 Анотуванню публiцистичноi cTaTTi.

Тема 6. Лексико-граматичний аналiз тексту <<Imperial College, London>.

Тема 7. AHoryBaHIuI пубпiцистичноi cTaTTi.

Тема 8. ПовтореншI граматичного матерiалу. Узгодження часiв дiсслiв.
Кредит 4 Особливостi наукового тексту.
Тема 9. Лексико-граматичний аналiз цаукового тексту за спецiальнiстю.
Тема 10. Переклад наукового тексту за спецiальнiстю.
Тема 11. Робота по скJIаданню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.
Кредит 5 Анотування cTaTTi.

Тема 12. Лексико-граматичний ана.гriз наукового тексту за спецiалrьнiстю.

Тема 13. IIереклад наукового тексту за спецiальнiстю.
Тема |4. Робота по скJIаданню тематичного словника науковш( TepMiHiB за
спецiалънiстю.
Тема 15. Анотування статгi.
Кредит б Анотування HayкoBoi книги за спецiальнiстю.
Тема 16. Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiальнiстю.
Тема 17. Переклад наукового тексту за спецiальнiстю.



Тема 18. Робота по складанню
за спецiальнiстю.

тематичного словника наукових термlнlв

З. Структура навчальноiдисциплiни

ма навчання,ub

назви змiстових лlв 1тем
Усього числ1

л п лаб конс. ср

Кредит 1

ТаНпg а Post-Graduate Соursе
Тема 1. Повторення
граматичного
ruraTepiarry. Часи
групи Indefinite.

10

2 8

Тема 2. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <Taking а Post-
Graduate Course>>.

10

2 8

Тема 3. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <<Му research
work>.

10

2 8

Разом за кредит: 30 б 24
Кредит 2

му scientific work
Тема 4. Повторення
граматичного
матерiалу. Часи
гругrи Perfect
continuous.

10

2 8

Тема 5. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <How British
Science Is Organized>.

20

4 16

Разом за кредит: 30 6 24
Кредит 3

Анотуванню публiцистичноi cTaTTi
Тема 6. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <Imperial
College, London>.

14

4 10



Тема 7. AHoTyBaHElI
публiцистичноi
cTaTTi.

8

2 6

Тема 8. Повторення
граматичного
матерiагу.
Узгодження часiв
дiеслiв.

8

2 6

Разом за кредит: 30 8 22
Разом за семестр: 90 20 70

Кредит 4
особливостi наукового текстy

Тема 9. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10

2 8

Тема 10. Переклад
наукового тексту за
сrrецiальнiстю.

10
2 8

Тема 11. Робота по
складанню
тематичного
словника наукових
TepMiHiB за
спецiальнiстю.

10

2 8

Разом за кредит: 30 6 24
Кредит 5

Анотyвацня cTaTTi
Тема 1,2. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiальнiстю.

6

2 4

Тема 13. Переклад
наукового тексту за
спецiальнiстю.

8

2 6

Тема 14. Робота по
скJIаданню
тематичного
словника наукових
TepMiHiB за
спецiшrьнiстю.

8

2 6

Тема 15

Анотування cTaTTi.
8

2 6

Разом за кредит: 30 8 )",

Кредит б



Анотування наyковоi книги за спецiальнiстю
Тема 16. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10

2 8

Тема l7. Переклад
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10
2 в

Тема 18. Робота по
складанню
тематичного
словника наукових
TepMiHiB за
спецiальнiстю.

10

2 8

Разом за кредит: 30 6 24
Разом за семестр: 90 20 70
Разом
дисциплiну:

за
180 40 140

Заочна ма навчанняPUt
назви змiстових мо лlв 1тем

Усъого числ1
л п лаб конс ср

Кредит 1

TaНng а Post-Graduate Сочrsе
Тема 1. Повторення
граматичного
матерiалу. Часи
груци Indefinite

10

10

Тема 2. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <Taking а Post-
Graduate Соursе>>,

10

2 8

Тема 3. Лексико-
граматичний аналiз
токсту <Му rеsеаrсh
wоrk>>

10

4 6

Разом за кредит: 30 6 24
Кредит 2

Му scientific work
Тема 4. Повторення
граматичного
матерiалу. Часи

l4 |4



групи
continuous

Perfect

Тема 5. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <How British
Science Is Organized>.

16

16

Разом за кредит: 30 30
Кредит 3
публiцистичноi cTaTTi

Тема 6. Лексико-
граматичний аналiз
тексту <<Imporial

College, London>.

10

10

Тема 7. Анотування
публiцистичноi
cTaTTi.

8

2 8

Тема 8. ПовтореншI
граматичного
матерiалу.
Узгодження часiв
дiеслiв.

10

10

Разом за кредит: з0 2 28
Разом за семестр: 90 8 82

Кредит 4
Особливостi наyкового тексту

Тема 9. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10

10

Тема 10. Переклад
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10
2 8

Тема 11. Робота по
скJIаданню
тематичного
словника наукових
TepMiHiB за
спецiалънiстю.

10

10

Разом за кредит: 30 2 28
Кредит 5

Анотування cTaTTi
Тема |2. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiалънiстю.

6

2 4



Тема 13. Переклад
наукового тексту за
спецiальнiстю.

8

8

Тема 14. Робота по
скJIаданню
тематичного
словIIика наукових
TepMiHiB за
спецiальнiстю.

8

в

Тема 15
Анотування cTaTTi.

8
2 6

Разом за кредит: 30 4 26
Кредит б

Анотування HayкoBoi книги за спецiальнiстю
Тема 16. Лексико-
граматичний аналiз
наукового тексту за
спецiалънiстю.

10

10

Тема |7. Переклад
наукового тексту за
спецiальнiстю.

10

10

Тема 18. Робота по
скJIаданню
тематичного
словника наукових
TepMiHiB за
спецiальнiстю.

10

2 8

Разом за кредит: 30 2 28
Разом за семестр: 90 8 82
Разом
дисциплiну:

за
180 1б l64

4. Теми практичних/семiнарських занять
енна ма навчання

J\ъ

з/п
назва теми кiлькiсть

годин
Ic
Кредит 1

а Post-Graduate Соursет
1 повторення |раматичного матерiалу. Часи |рупи Indefinite

Вправлення.
2

2 Лексико-граматичний аналiз тексту <Taking а Post-Graduate Course>>
Усне

2

4 Лексико-граматичний аналiз тексту <<Му research work>. Усне 2



опитування.
Кредит 2

му scientific work
6 Повторення граматичного матерiалу. Часи групи Регfесt Continuous

Вправлення.
2

1 Лексико-граматичний аналiз публiцистичного тексту <<How British
Science Is Organizeб (ч.I). Усне опитування.

2

9 Лексико-граматичний аналiз публiцистичного тексту <Horv British
Science Is Organizefu (ч.II). Усне опитуваншI.

2

Кредит 3
Анотуванню публiцистичноi cTaTTi

12 Лексико-граматичний аналiз публiцистичного тексту <Imperial
College, London> (ч.I). Усне опитування.

2

13 Повторення граматичного матерiалу. Sequence of Tenses
Вправлення.

2

|4 Лексико-граматичний аналiз публiцистичного тексту <Imperial
College, London> (ч.II). Усне опитування.

2

15 Робота по анотуванню публiцистичноi cTaTTi. 2
Разом за семестр: 20

II семестр
Кредит 4

Особливостi наукового тексту
1 Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiальнiстю

Усне опитування.
2

2 Переклад наукового тексту за спецiальнiстю. Усне опитування. 2
aJ Робота по складанню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.
2

Кредит 5
Анотyвання cTaTTi

4 Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiальнiстю.
Усне опитування.

2

5 Переклад наукового тексту за спецiальнiстю. Усне опитування 2
6 Робота по скJIаданню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiальнiстю.
2

1 Анотування cTaTTi 2
Крелит б

Анотування наyковоi книги за спецiальнiстю
8 Лексико-Iраматичний аналiз наукового тексту за спецiаrrьнiстю

Усне опитування.
2

9 Переклад наукового тексту за спецiальнiстю. Усне опитування.
10 Робота по скJIаданню тематичного сдовника наукових TepMiHiB за

спецiалънiстю.
)

Разом за семестр: 20
Разом за дисциплiну: 40



J{b

з/п
назва теми кiлькiсть

годин
I семестр
Кредит 1

Taking а Post-Graduate Сочrsе
1 Лексико-|раматичний аналiз тексту <Taking а Post-Graduate Course>>.

Усне опитування.
2

2 Лексико-граматичний аналiз тексту <<Му research work>>. Усне
опитування.

4

Кредит 3
Анотуванню публiцистичноi cTaTTi

aJ Робота по анотуванню публiцистичноi cTaTTi. 2

Разошr за семестр: 8

II семестр
Кредит 3

Анотуванню публiцистичноi cTaTTi
4 Переклад наукового тексту за спецiальнiстю. Усне опитування 2

Кредит 5
Анотyвання cTaTTi

5 Лексико-граматичний аналiз наукового тексту за спецiа;rьнiстю.
Усне опитування.

2

6 Анотування cTaTTi 2
Кредит б

Анотування наyковоi книги за спецiальнiстю
7 Робота по складанню тематичного словника наукових TepMiHiB за

сIIецlальнlстю
2

Разом за семестр: 8
Разом за дисциплiну: 1б

Заочна навчання

5. Самостiйна робота
ма навчання

ль
з/п

назва теми кiлькiсть
годин

I семестр
Кредит 1

TaНng а Post-Graduate Соursе
1 Есе <Му University> 10
2 Пiдготовка теми "I аm а Master degree student". Усне опитування. 10
a
J Виконання граматичних завданъ. Passive Voice С/р 10

Кредит 2



Му scientific lvork
4 Переклад TeKcTy<<How British Science Is Organized>. Усне

опитування.
10

5 Пiдготовка теми "Му scientific work". Усне опитування 10

Кредит 3
Анотуваrrню пyблiцистичноi cTaTTi

6 Переклад публiцистичного TeKcTy<Imperial College, Lопdош>. Усне
опитування

10

,7 Пiдготовка анотацii публiцистичноТ cTaTTi. 10
Разом за семестр: 70

II семестр
Кредит 4

Особливостi начкового тексту
1 Робота по складанню тематичного словника наукових TepMiHiB за

спецiалънiстю.
10

2 Пiдготовка до наrrисання заявки англiйською мовою на мiжнародну
конференцiю.

10

Крелит 5
Анотування cTaTTi

J Виконання граматичних завдань. Об'ектний вiдмiнок з iнфiнiтивом
(Соmрlех Obiect). С/р

10

4 Робота по скJIаданню тематичного словника наукових TepMiHiB за
спецiальнiстю.

10

5 Робота над науковим текстом за спецiальнiстю. Усне опитування 10
Кредит б

Анотyвання цаyковоi книги за спецiальнiстю
6 Пiдготовка анотацii англiйською мовою до власноТ cTaTTi. Письмова

робота.

10

7 Пiдготовка до написання анотацii до оригiнальноi науковоi книги за
спецiальнiстю. Письмова робота.

10

Разом за семестр: 70
Разом за дисциплiну: l40

Заочна ма навчання
}tb

з/п
назва теми кiлькiсть

годиц
I семестр
Кредит 1

ТаНпg а Post-Graduate Соursе
1 Есе <Му University> 10

2 Пiдготовка теми "I аm а Master degree stцdent". Усне опитування. 8
aJ Виконання граматичних завдань. Passive Voice С/р 6

Кредит 2
му scientific work

4 Переклад TeKcTy<How British Science Is Organized>. Уснg I4



оtIитування
5 Пiдготовка теми "Му scientific work". Усне опитування. 16

Кредит 3
Анотуванню публiцистичноi cTaTTi

6 Переклад публiцистичного TeKcTyKlmperial College, Londoru>. Усне
опитуванця

10

,7 Пiдготовка анотацii публiцистичноi cTaTTi. 18

Разом за семестр: 82
I[ семестр
Кредит 4

Особливостi наукового текстy
1 Робота по складанню тематичного словника наукових TopMiHiB за

спецiальнiстю.
10

2 Пiдготовка до написання заявки англiйською мовою на мiжнародну
конференцiю.

18

Кредит 5
Анотyвання cTaTTi

J Виконання граматичних завдань. Об'ектний вiдмiнок з iнфiнiтивом
(Соmрlех Object). С/р

|2

4 Робота по складанню тематичного словника наукових TepMiHiB за
спецiалънiстю.

8

5 Робота над науковим текстом за спецiальнiстю. Усне опитування. 6
Крепит б

Анотування HayкoBoi книги за спецiальнiстю
6 Пiдготовка анотацii англiйською мовою до власноi cTaTTi. Письмова

робота.
10

,7 Пiдготовка до написання анотацiТ до оригiнальноi науковоi книги за
спецiальнiстю. Письмова робота.

18

Разом за семестр: 82
Разом за дисциплiну: |64

б. Iндивiдуальне навчально-дослiдне завдання

1. Робота з науковими довiдниками.
2. НаписаннrI розгорнугоi анотацii до власноi науковоi cTaTTi.

Основне завданюI цього виду дiяльностi - розвиток навичок самостiйноi

роботи студенtа та вдосконаJIеншI навичок оцiнювання aкTy€tдbHocTi намiчених

дослiджень, формування мети i завдання дослiдження, огjlяду аутентичноi
лiтераryри з теми науково-дослiдноi роботи, виконаннrI дослiдження, вмiння
виступати з доповiдями на конференцiях з даноТ навчальноi дисциплiни

Загальнi вимоги до виконання iндивiдуалъного завдання:
1) Обсяг анотацii мае становити 250 слiв.
2) Анотацiя мае бути iнформативною i змiстовною.



3) Обов'язковi умови чiткiсть,логiчнiсть i зв'язнiсть викладу

7. Форми роботи та критерii оцiнювання
Рейтинговий контроль знаць студентiв здiйснюеться за l00-бальною шкtшою

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
оцlнкА
ектс

суlvА
БАлlв

оцlнкА зА нАцlонАльною шкАлою
екзамен залlк

А 90-100 5 (вiдмiнно) 5/вiдм./зараховано
в 80-89

4 (добре) 4lюбреl зарахованос 65-19
D 55-64

3 (задовiльно)
3/задов./ зараховано

Е 50-54

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано

Форми поточного та пiдсумкового контролю. Комплексна дiагностика
знань, yMiHb i навичок студентiв iз дисциплiни здiйснюеться на ocHoBi результатiв
проведення поточного й пiдсумкового конц)олю знань (КР). Поточне оцiнюванrrя
(iндивiдуальне, групове i фронтчuIъне опитування, самостiйна робота,
самоконтроль). Завданням поточного контролю е систематична перевiрка
розумiння та засвоення програмового матерiалу, виконання fIрактичних,
лабораторних робiт, умiнrrя самостiйно опрацьовувати тексти, скJIадання
конспекту рекомендованоi лiтератури, напиQання i захист реферату, здатностi
публiчно чи письмово представJIяти певний матерiал.

Завданням пiдсумкового контролю (КР, залiк) е перевiрка глибини
засвоення студентом програмового матерiалу кр едиту.

Кр um ер ii' о цt ню в ання в i d п о в i d ей н а пр акmuчнuх з аняmmях :

Студенry виставJuIсться вiдмiнно, якщо студент цiлком володiс навчальним
матерiалом, вiльно, самостiйно та аргументовано його викладае пiд час усних та
письмових вiдповiдей, всебiчно розкривае змiст теоретичних питань та
практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову
лiтературу. Yci TecToBi завданIIJI виконанi без помилок.

Студенту виставляеться дуже добре, якщо студент достатньо повно володiе
навчалъним матерiалом, обГрунтовано його викладас пiд час усних висryпiв i
письмових вiдповiдей, здебiльшого розкривас змiст теоретичних питань та
практичних завданъ, використовуючи при цьому обов'язкову лiтературу. Пiд час
висвiтлення деяких питань не вистачас достатньоi глибини та аргументацii,
доrrускас oKpeMi HecyTTcBi неточностi та незначнi помилки. Правильно виконав
бiльшiсть тестових завдань.

Студенту виставля€ться добре, якщо BiH загаJIом володiс навчалъним
матерiалом, викладас його основний змiст пiд час усних та письмових вiдповiдей,



чLле без глибокого всебiчного аналiзу,обфунтування та аргументацii,
використовуючи при цьому необхiдну лiтературу. Щопускас при цьому oKpeMi
cyTTeBi неточностi та незначнi помилки. Правильно виконав двi TpeTi тестових
завдань.

Студенту виставляеться достатньо, якщо студент частково володiс
навчаJIьним матерiалом, виявляс базовi знання. Пiд час усних та письмових
вiдповiдей викладае його фрагментарно, поворхово, недостатньо розкривас змiст
теоретичних питань та практичних завдаЕь, допускаючи при цьому cyTTeBi
неточностi. Правильно виконав половину тестових завдань.

Студенту виставлясться мiнiмальний задовiльно якщо BiH частково
воподiс навчапьним матерiалом. Фрагментарно, поверхово (без обrрунтування та
аргументацiТ) викладас його пiд час усних та fIисьмових вiдповiдей, недостатньо

розкривае змiст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при
цьому cyTTcBi неточностi. Правильно виконав меншiсть тестових завдань.

Оцiнка за вuконання iнduвidуальноzо науково-dослidноzо завdання, завdань
с ам о сmiйн oi' р о б о mи виставляеться з урахув анням таких параметрiв :

змlстовне наповнення
структура
логiчнiсть, послiдовнiсть викладення
наявнiсть висновкiв

Кiлькiсть балiв у кiнцi кожного семестру повинна складати вiд 150 до 300
балiв (за 3 кредити), тобто сума балiв за виконання ycix завдань.

Вiдповiдний розподiл балiв, якi отримують студенти за З крл.

Поточне оцiнювання та самостiйна
робота

кр Накопичувальнi
балиlсума

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 100 300/100*

зб 38 зб з8 зб з8 40 38

*Примiтка. Коефiцiент для iспиту - 0,6. Iспит оцiнюеться в 40 б.

8. Засоби дiагностики
Засобами дiагностики та методами демонстрування результатiв

навчання е: завдання до практичних занять, завдання для самостiйноi та
iндивiдуальноi роботи (зокрема есе, реферати), презентацii результатiв
дослiджень, TecToBi завдання, конц)ольнi роботи.

9. N{етоди навчання
Усний виклад матерiалу: наукова розповiдь, спрямована на аналiз

фактичного матерi;Lлу;пояснення - вербальний метод навчання, за допомогою

a

a

a

о



якого розкривасться cyTнicTb певногоявища, закону, процесу; проблемне
навчанюI, робота з пiдручником та додатковими джерелами, спостереження над

усним мовленням, спостереження над мовним матерiалом, порiвняльний аналiз,
виразне читання TeKcTiB; iлюстрацiя - метод навчання, який передбачас показ
предметiв i процесiв у ix символiчному зображеннi (малюнки, схеми, графiки та
iH.).

10. Рекомендована лiтература:

Основна лiтература:

1. Анфиногенова А.И., Буров И.И., Силинский И.И. Практикум по разговорному
английскому языку и переводу. Учебн.пособие. - СПб.: Издательство <<Союз>>,

200з. - 4|6 с.
2. Маскимова С.С. Методичнi вказiвки до написання та оформлення курсових i

дипломних робiт. - Киiв. - 2001.
3. Шелягова Т.Г. Методические рекомендации по развитию навыков устной речи на

английском языке по теме <Научно-исследовательская работа> - Минск. 1987. -
87 с.

4. Jordan R. Academic writing соursе. - Collins Е&Т., 1990.
5. Fulwiler Т., Hayakawa A.R. The Blair Handbook. - 2"d ed. - Upper Saddle River, N.,

|997.
6. Schifforst G.J., Рhаrr D., The shоrt handbook for writers. The McGraw-Hill

Companies, 1991.
7. Hedge Т. Writing. - Oxford, 1995.

.Щодатков а лiтер атур а :

1. Одинцов В.В. Стилистика текста. - М., 1980.
2. дtt ENGLISH - UKRAINIAN AND UKRAINIA N - ENGLIS н DICTIoNAR y FIRST pART: ENGLISH
- UKRAINIAN GIЧINЗ ТНЕ ENGLISH PRONLNCIATION AND RUDIMENTS OF ENGLISH GRAMMAR
Ь у Dr. WASYLJ LEW an d IWA N WERBIANYJ
Collins,
3. Hamp-Lyons L., Heasby В. Study of writing: а course in written English for
academic and professional рuгроsеs. - Cambridge University Press, 1987.
4. Kennedy J., Hunston S. Patterns in reading and writing English for academic

рurроsеs. - E.Arnold., 1982.
Iнформацiйнi ресурси

Едектроннi пiдручники
htф ://moodle.mnu.mk.ualcourse/categoцl.php?id:25 9
htф : //www. en glishclub. соm/

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.cqm/lear
ningenglish/home/
http ://effortles sen glish. соm
http://www.еs1ррфqqm

htф://es1-1ab.com

1

2
J

4
5

6


