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НайменуваннjI показникiв
Галузь знань, напрям
пiдготовки, освiтнъо-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
навчаJIьноi дисциплiни
fенна фор"uа навчання

Кiлькiстъ кредитiв - 4

Га_гrузь знань
03 Гуманiтарнi науки

НормативнаСпецiалiзацiя
035.10 Фiлологiя.

Прикладна лiнгвiстика

Iндивiдуальне науково-
дослiдне завдання -
захист tIроектноТ роботи

Спецiальнiсть
(професiйне

спрямування):
035 Фiлологiя

pik пidzоmовкu:

1-й
Семесmр

загаrrъна кiлькiсть
годин - l20

1_й
Лекцii

Тижневих годин дJuI
денноi форми навчання:
аудиторних - 4,0
самостiйноi роботи
студента - 6,0

8 год.
Пр акmuчнi, ceMiHap cbKi

14 год.
JIабораmорнi

Салtосmiйна робоmа
98 год.

Вид контролю: екзамен

1. С)пис навчальноi дисциплiни

N4oBa навчання: англiйсъка

Примiтка.
Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноi роботи
становитЬ: для денноТ форми навчання .* 90 год.: 22rод. - аудиторнi заняття, 98
год. - самостiйна робота (26%/'74%).



Найменування показникiв
Галузь знань, наrrрям
пiдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
навч€LпьноТ дисциплiни
Заочна форлlа навчання

Кiлькiсть кредитiв - 4

Гаrrузь знань
03 Гуманiтарнi науки

Цqрщз]цццзСпецiалiзацiя
035.10 Фiлологiя.

Прикладна лiнгвiстика

Iндивiдуальне науково-
дослiдне завдання -
захист проектноi роботи

Спецiальнiсть
(професiйне

спрямування):
0З5 Фiлологiя

pik пilzоmовкu:

1_й

Семесmр
загальна кiлькiсть
годин - l20

1-й
Лекцii

Тижцевих годин дJuI
денноi форми навчаншI
аудиторних-2,0
самостiйноi роботи
студента - 8,0

6 год.
Пр акmuчнi, селliнарськi

L
самосmiйна а

10б год.

Вид контролю: екзамен

мова навчання: англiйська

Примiтка.
СПiВвiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноi роботи
становитЬ: длЯ заочноi форми навчаннrI - 90 год.: 14 год. * аудиторнi заняття,
106 год. - самостiйна робота (16%l8a%).

лабораmорнi
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2. Програма навчальноi дисциплiни
Кредит 1. <<Комунiкацiл>.

Тема 1. ЗасвоенIuI лексичного MiHiплyMy до теми <<CylacHi засоби комунiкацiТ>.
Граматика: Перфектний асцект часових форr.
Тема 2. Засвоення пексичного MiHiMyMy до теми <<Засоби масовоi iнформацii>.
Створення власного комунiкацiйцого портфолiо у соцiальних мережах.
Тема -?. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <<Реклама як засiб кошгуrriкацii>.
ГРаматика: Вживанrrя перфекту в теперiшньому часi. Present Perfect Tense.
present perfect continuous Tense.
Тема 4. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Гендерний аспект
МiжкУпьтурноТ комунiкацii>. Граматика: Вживання минулих часiв. Past
Indefinite Tense. Past Continuous Tense. Past Perfect Tense.
тема 5. СтвореншI словника запозичень та скорочеЕь в сlпrаснiй англiйськiй
MoBi. Пiдготовка та презентацiя творчого проекту <<Я маю мрiю...>.
Граматика: ВживаннrI минудих часiв. Вживання used to Tawould.

Кредит 2. <<Навколишн€ середовище)>.
ТеМа l. ЗаСвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Глобалiзацiя с)цасного
cBiry>. Граматика: Пасивний стан.
Тема 2. Засвоення лексичЕого mriHiMyMy до теми <<Екологiчнi проблешrи
Сr{аСНОГО СУСпiльства>. Граматика: Специфiка вживання пасивних конструкцiй
в англiйськiй MoBi.
ТеМа 3. ЗаСвоення лексичного MiHi.y*y до теми <Екологiчнi проблеми та
ШЛЯХИ iхнъого вирiшення в YKpaiHi>. Граматика: ВживаннrI прикметникiв i
прислiвникiв.
Тема 4. ПiДготовка та презентацiя творчих проектiв з охорони навколишнього
СеРеДОВИЩа регiону. Граматика: Вживання минулих часiв. Past Indefinite Tense.
Past Continuous Tense. Past Perfect Tense.
Телtа 5. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Вулкани - небезпечна краса>.
Аулiювання.
Граматика: Видо-часовi форми пасивного стану: неозначенi, тривалi, перфектнi.

Кредит 3. <<Медицина>).
Тема ]. Засвоентrя лексичного MiHiMyMy до теми <<Медицина>>. Медична
ТеРмiнОлогiя. Граматика: Майбутнiй неозначений / майбунiй триваrrий часи
дiеслова.
Телlа 2. Засвоенця лексичного MiHiMyMy ло теми <Медичнi дослiдження)).
АУЛiЮВаНня. Граматика: Майбутнiй перфектний / майбутнiй перфектно_
триваrrий часи дiеслова.
ТеМа 3, ЗаСвоеннrI лексичного MiHiMyMy до теми <<Пластична хiрургiл>. Читання
та аналiз аутентичних TekcTiB. Граматика: Майбугнiй неозначеЕий с точки зору
МИНУЛОГО. МаЙбутнiЙ тривалий с точки зору миIryлого часи дiеслова. Часи
неозначеноi та тривапоi форм дiеслова.
Тема 4. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Здоровий сцосiб життя>.
fliалогiчне мовпенюI. Граматика: Майбутнiй перфектний с точки зору минулою
i МайбУтнiй перфектно-тривuлий с точки зору минулого часи дiеслова. Часи
перфектноi та перфектно-тривалоi форпл дiсслова.
Тема 5. Написання словника медичних TepMiHiB. Граматика: Чаои перфектноi
та перфектно-тривirпоi форм дiсслова: огляд.



Кредит 4. <<Лiтература>>.
Тема 1. Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <Лiтература та особистiсть>>.
Граматика: Subjunctive II. Його форми i значення. Вживання Subjunctive II: а) в
пiдрядних реченнях з неречшъною умовою; б) пiсля дiеслова wish; в) в
пiдрядних порiвняльних реченнях пiсля as iq as though; .) в емфатичних
конструкцiях it's time, it's about time.
Тема 2. ЗасвоеннrI поксичного MiHiMyMy до теми <<Нобелiвська премiя в галузi
лiтератури: iсторiя, особистостi>>. Аудiювання. Граматика: Вживання
Conditional Mood та Subjunctive II.
Тема 3. Читання та аналiз аутентиЕIних TeKcTiB. Граматика: Subjunctive I &
Suppositional Mood. ix форми та значення.
Тема 4. Засвоення лексичного MiHiMyMy ло теми <Лiтературнi образи>.
Монологiчне мовлення. Граматика: Вживання Subjunctive I & Suppositional
Mood.
Тема 5. Лiтературний блог. Лексико-Iраматичний огJuIд роздiлiв 4-6.
Аудiювання.

3.Структура навчальноi дисциплiни

,.Щенна форма навчання

Назви кредитiв i тем Кiлькiсть годин

усього у тому числ1

л п л конс. ср

1 2 1J 4 5 6

Itредит 1. <<Комунiкацiя>>.

тема ]. Засвоення лексичного
MiHiMyMy до теми <<CyracHi засоби
комунiкацii>>. Граматика: Перфектний
аспокт часових форм.

6 2 4

телла 2. Засвосння лексичного
MiHiMyMy до теми кЗасоби масовоI
iнформацii>. Створення власного
комунiкацiйного портфолiо у
соцiальних мережах.

6 2 4

телла 3. Засвоенrrя лексичного
MiHiMyMy до теми <Реклама як засiб
комунiкацii>. Граматика: Вживання
перфекту в теперiшньому часi. Present
perfect Tense. present perfect continuous
Tense.

6 2 4

Тема 4. Засвоення лексичного MiHiMyMy
до теми <Гендерний аспект
мiжкультурноi комунiкацiТ>.
Грама,рика: Вживання минулих часiв.

6 6



past Indefinite Tense. past continuous
Tense. Past Perfect Tense.
Тема 5. Створення словника запозичень
та скорочень в сучаснiй англiйськiй
MoBi. Пiдготовка та презентацiя
творчого проекту <<Я маю мрiю...>.
Граматика: Вживання минулих часiв.
Вживання used to та would. Контрольна
робота.

6 2 4

Кредит 2. <<Навколишне середовище)>.
телла ]. Засвоення лексичного

MiHiMyMy до теми кГлоба-гriзацiя
сучасного cBiTy>. Граматика: Пасивний
стан.

6 2 4

Телла 2. Засвоення
MiHiMyMy до теми
проблеми сучасного
Граматика: Специфiка
пасивних конструкчiй в
MoBi.

лексичного
<Екологiчнi

суспiльства>>.
вживання

англiйськiй

6 2 4

Телла -3. Засвосння лексичного MiHiMyMy
до теми <Екологiчнi проблеми та
шляхи iхнього вирiшення в YKpaiHi>.
Граматика: Вживання прикметникiв i
прислiвникiв.

6 6

Тема 4. Засвоення JIексичного
MiHiMyMy до теми <<Екологiчнi
проблеми та шляхи iхнього вирiшення
в УкраТнЬ. Граматика: Вживання
прикметникiв i прислiвникiв.

6 2 4

Тема 5. ЗасвоеншI лексичного MiHiMyMy
до теми <<Вулкани - небезпечна краса)).
Аудiювання. Граматика: Видо-часовi
форми пасивного стану: неозначенi,
трива_rri, перфектнi. Контрольна робота.

6 2 4

Кредит 3. <Медицина>>.
Телла 1. ЗасвоенЕя лексичного MiHiMyMy
до теми <<Медицица>>. Медична
термiнологiя. Граматика: Майбутнiй
неозначений l маiтбугнiй тривалий часи
дiсслова.

6 2 4

Тема 2. ЗасвоеннrI лексичного MiHiMyMy
до теми <Медичнi дослiдження).
Аудiювання. Граматика: Майбутнiй
перфектний / майбугнiй перфектно-
тривапий часи дiеспова.

6 2 4



Тема 3. Засвоення пексичного MiHiMyMy
до теми <<Пластична хiрургiя>. Читанrrя
та аналiз аутентичних TeKcTiB.
Граматика: Майбутнiй неозначений с
точки зору минулого. Майбутнiй
тривалий с точки зору минулого часи
дiеслова. Часи неозначеноi та тривалоi

а.

6 6

Тел,tа 4. Засвосння лексичного
MiHiMyMy до теми <Здоровий спосiб
життя)). Щiалогiчне мовлення.
Граматика: Майбутнiй перфектний с
точки зору минулою / майбутнiй
перфектно-тривалий с точки зору
минулого часи дiеслова. Часи
перфектноi та перфектно-тривалоi

6 2 4

Тел,tа 5. Написання словника медичних
TepMiHiB. Граматика: Часи перфектноi
та перфектно-тривалоi форм дiеслова:

6 4 2

4.
Тел,tа 1. Засвосння лексичного MiHiMyMy
до теми <Лiтература та особистiсть>.
Граматика: Subjunctive II. Його форми
i значення. Вживання Subjunctive II: а)
в пiдрядних реченшIх з нере€Lльною

умовою; б) пiсля дiеслова wish; в) в
пiдрядних порiвняльних реченнях пiсля
as if, as though; г) в емфатичних

it's time it's about time.

6 2 4

Телла 2. ЗасвоеннrI лексичного MiHiMyMy
до теми <Нобелiвська премiя в галузi
лiтератури: iсторiя, особистостi>>.
Аудiювання. Граматика: Вживання
Conditional Mood та че II.

6 2 4

Тема 3. Читання та аналiз аутентичних
TeKcTiB. Граматика: Subjunctive I &
Suppositiona1 Mood. ix форми та
значення.

6 2 4

тема 4. Засвоення лексичного
MiHiMyMy до теми <Лiтературнi
образи>. Монологiчне мовлення.
Граматика: Вживання Subjunctive I &

onal Mood.

6 2 4

Тема 5. Лiтературний блог. Лексико- 6 2 4



граматичний огляд роздiлiв 4-6
Аудiювання. Контрольна робота.
Разом 120 8 1,4 98

Заочца навчанняtU1

Назви кредитiв i тем Кiлъкiсть годин

усього у тому числ1
л п л конс ср

1 2 J 4 5 6
Кредит 1. <Комунiкацiя>>.

тема l. Засвоення лексичного
MiHiMyMy до теми <Сучаснi засоби
комунiкацii>. Граматика: Перфектний
аспект часових форм.

6 2 4

тема 2. Засвоення лексичного
MiHiMyMy до теми <<Засоби MacoBoi
iнформацiТ>. Створентrя власного
комунiкацiйного портфолiо у
соцiальних мережах.

6 2 4

Телwа 3. Засвоенrrя лексичЕого
MiHiMyMy ло теми <<Реклама як засiб
комунiкацii>. Граматика: Вживання
перфекту в теперiшньому часi. Present
perfect Tense. present perfect continuous
Tense.

6 2 4

Тема 4. ЗасвоеннrI лексичного MiHiMyMy
до теми <Гендерний аспект
мiжкультурноi комунiкацiТ>.
Граматика: Вживання минулих часiв.
past Indeгrnite Tense. past continuous
Tense. Past Perfect Tense.

6 6

Тема 5. CTBopeHIuI словника запозичень
та скорочень в сl"rаснiй атлглiйськiй
MoBi. Пiдготовка та презентацiя
творчого проекту <сЯ маю мрiю...>.
Граматика: Вживання минулих часiв.
Вживання used to та would. Контрольна
робота.

6 2 4

едпт 2. <<Навколишнс середовище)>.
тема L засвоення лексичного

MiHiMyMy до теми <<Глобалiзацiя
с)цасного cBiry>. Граматика: Пасивний
стан.

6 2 4

Тема 2
MiHiMyMy

засвоенця
до теми

лексичного
<Екологiчнi

6 6



tIроблеми
Граматика:
пасивних
MoBi.

сучасного суспlльстваD.
Специфiка вживання

конструкцiй в англiйськiй

Тел,tа -3. Засвосння лексичного MiHiMyMy
до теми <Екологiчнi проблеми та
шляхи iхнього вирiшення в УкраiЪi>.
Граматика: Вживання прикметникiв i
прислiвникiв.

6 2 4

Тел,tа 4, Засвосння лексичного
MiHiMyMy до теми <Екологiчнi
проблеми та шляхи iхнього вирiшення
в Украiнi>. Граматика: Вживання
прикметникiв i прислiвникiв.

6 6

Те"ма 5. Засвосння лексичного MiHiMyMy
до теми <Вулкани - небезпечна краса).
Аудiювання. Граматика: Видо-часовi
форми пасивного стану: неозначенi,
тривалi, перфектнi. Контролъна робота.

6 2 4

Кредит 3. <<lVIедицина)>.

Телца 1. Заовоення лексичного MiHiMyMy
до т9ми <Медицина>>. Медична
термiнологiя. Граматика: Майбутнiй
неозначений l майбутнiй тривалий часи
дiсслова.

6 2 4

Тел,tа 2. Засвоення лексичного MiHiMyMy
до теми <<Медичнi дослiдження)).
Аудiювання. Граматика: Майбутнiй
перфектний / майбутнiй перфектно-
тривалий часи дiсслова.

6 2 4

Телла 3. Засвоення лексичного MiHiMyMy
до теми <<Пластична хiрургiл>. Читання
та аналiз аутентичних TeKcTiB.
Граматика: Майбутнiй неозначений с
точки зору минулого. Майбутнiй
тривалий с точки зору минулого часи
дiсслова. Часи неозначеноТ та тривалоi
форм дiеслова.

6 6

тема 4. Засвосння лексичного
MiHiMyMy до теми кЗдоровий спосiб
життя)). Щiалогiчне мовленюI.
rГраматика: Майбугнiй перфектний с
точки зору миЕулою / майбутнiй
перфектно-тривалий с точки зору
минулого часи дiеслова. Часи
перфектноi та перфектно-тривалоi

6 2 4



форм дiеслова.
Тема 5. Написання словника медичних
TepMiHiB. Граматика: Часи перфектноi
та перфектно-тривалоТ форм дiеслова:
огляд. Контрольна робота.

6 2 4

Кредит 4. <<Лiтератyра>.
Телла 1. Засвоення лексичного MiHiMyMy
до теми <Лiтература та особистiстъ>.
Граматика: Subjunctive II. Його форми
i значення. Вживання Subjunctive II: а)
в пiдрядних реченнrIх з нере€tльною

умовою; б) пiсля дiеслова wish; в) в
пiдрядних порiвняльних реченнях пiсля
as il as though; г) в емфатичних
конструкцiях it's time, it's about time.

6 6

Телtа 2. Засвосння лексичного MiHiMyMy
до теми <Нобелiвська премiя в галузi
лiтератури: iсторiя, особистостi>.
Аудiювання. Граматика: Вживання
Conditional Mood та Subiunctive II.

6 2 4

Telwa 3. Читання та ана_rriз аутентичних
TeKcTiB. Граматика: Subjunctive I &
Suppositional Mood. iх форми та
значення.

6 6

тема 4. Засвоення лексичного
MiHiMyMy до теми <Лiтературнi
образи>. Монологiчне мовлення.
Граматика: Вживання Subjunctive I &
Suppositional Mood.

6 2 4

Телла 5, Лiтературний блог. Лексико-
граматичний огляд роздiлiв 4-6.
Аудiювання. Контрольна робота.

6 2 4

Разом |20 6 8 10б

4. Теми лекцiйних занять
.Щенна форма навчання

.},lъ

зlп
назва теми кiлькiсть

годин
l Сучаснi засоби комунiкацii

аспект часових форм.
Граматика: Перфектний 2

2 Глобалiзацiя сучасного cBiTy. Граматика: Пасивний стан. 2
aJ Екологiчнi проблеми сучасного суспiльства. Граматика:

Специфiка вживаннrI пасивних консц)укцiй в англiйськiй
MoBi.

2



4 Медицина. Медична термiнологiя. Граматика: Майбутнiй
неозначений / алий часи дiеслова.

2

Разом 8

Заочна ма навчання

5. Теми практичних занять

Щенна форма навчання

J\b

зlrl
назва теми кiлькiстъ

1 Сучаснi засоби комунiкацiТ. Граматика Перфектний
аспект часових

2

2 Глобl пасивний стан.св1 2
. Медична термiнологiя. Граматика: Майбутнiй

неозначений / часи а.

Медицина 2

Разом б

м
з/п

назва теми кiлъкiстъ
годин

1 Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми
масовоI iнформацiЬ. Створення

<Засоби
власного

олlо

2

2 лексичного MiHiMyMy до теми <<Реклама як
засiб комунiкацii>. Граматика: Вживання перфекту в
теперiшньому часi. Рrеsепt perfect Tense. present perfect
Continuous Tense.

засвоення 2

aJ лексичного MiHiMyMy до теми <Гендерний
аспокт мiжкультурноi комунiкацiТ>. Граматика:
Вживання миЕулих часiв. Створення сJIовника
запозичень та скорочень в суrаснiй англiйсъкiй MoBi.
Пiдготовка та презентацiя творчого проекту <<Я маю
мрiю...>.
граматика: Вживання минулих часiв. Вживанrrя used to
та would.

засвосння 2

4 лексичного MiHiMyMy до теми <Екологiчнi
проблемИ та шляхИ ikнього вирiшення в УкраТнЬ.
граматика: Вживання прикметникiв i прислiвникiв.
Аулiювання. Граматика: Видо-часовi форми пасивного

ектн1.

засвоення 2

5 лексичного MiHiMyMy до теми <<Пластична
хiрургiл>. Читання та аналiз аутентичних TeKcTiB.
граматика: Майбутнiй неозначений с точки зору
минулого. Майбутнiй триваrrий с точки зору NIинулого
часи дiсслова. Часи неозначеноi та тривалоi форм

а.

засвоення 2

6 засвосння лексичного теми <Лi та 2



особистiсть>. Граматика: Subjunctive II. Його форми i
значення. Вживання Subjunctive II: а) в пiдрядних
реченнях з нереztльною умовою; б) пiсля дiеслова wish;
в) в пiдрядних порiвняльних реченнях пiсля as if, as

though; г) в емфатичних конструкцiях it's time, it's
about time.

7 Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <Нобелiвсъка
премiя в га-гrузi лiтератури: iсторiя, особистостi>>.
Аудiювання. Граматика: Вживання Conditional Mood
та Subjunctive II. Читання та аналiз аутентичних
TeKcTiB. Граматика: Subjunctive I & Suppositional
Mood. ix форми та значення.

2

Разом: 14год.

J\b

зlл
назва теми кiлькiсть

годин
1 Засвосння лексичного MiHiMyMy до теми <Засоби

масовоi iнформацii>. Створення власного
комунiкацiйного портфолiо у соцiальних мережах.
Засвоення лексичного MiHiMyMy до т9ми <<Реклама як
засiб комунiкацiЬ. Граматика: Вживання перфекту в
теперiшньому часi. Present Perfect Tense. Present Perfect
Continuous Tense.

2

2 Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <<Екологiчнi
проблеми та шляхи iхнього вирiшення в УкраiнЬ.
Граматика: Вживання прикметникiв i прислiвникiв.
Аулiювання. Граматика: Видо-часовi форми пасивного
стану: неозначенi, тривалi, перфектнi.

2

1J Засвоення лексичного MiHiMyMy до теми <<Пластична
хiрургiп. Читання та ана-rriз аутентичних TeKcTiB.
Граматика: Майбутнiй неозначений с точки зору
минулого. Майбутнiй тривалий с точки зору минулого
часи дiеслова. Часи неозначеноi та тривалоi фор,
дiсслова.

2

4 Засвоення лексичного мiнiмуплу до теми <Лiтература та
особистiсть>. Граматика: Subjunctive II. Його форми i
значення. Вживання Subjunctive II: а) в пiдрядних
реченнях з нереtLльною умовою; б) пiсля дiеслова wish;
в) в пiдрядних порiвrrяльних реченнях пiсля as if as
though; г) в емфатичних консц)укцiях it's time, it's
about time.

2

Разом: 8год.

Заочна форма IIавчаIIня

6, Самостiйна робота



Ns

зlп
назва теми кiлькiсть

годин
1 Виконання вправ на вживаншI теперiшнього

неозначеного, тривчtлого, перфектного та перфектно-
ц)ивztлого часiв
В.,,Щ. ApaKiH. Практичний курс англiйськоi мови. 4 курс.
Впр. 58, 60, 64 с. 4'74-4'76; впр. 77 с.481; впр. 81, 82 с.
482.; вгrр. 87, 88 с.484.

4

2 Виконання вправ на вживанIuI теперiшнього
неозначеного, тривапого, перфектного та перфектно-
тривалого часiв
В.Л. Каушанська. Збiрник вправ з граматики англiйськоi
мови. Впр.20 с.54; впр.21, 22 с.551' впр.29 с. 59, впр. 30
с. 60-61.
А.С. Саакян. Exercises in Моdеrп English Grаmmаr. Впр.
2t6-249.

4

3 Робота з текстом <The main methods of transporb.
Прочитати текст, перекJIасти незнайомi слова, виконати
завдання, перекЕIзати змiст з використанням новоi
лексики з тексту.

4

4 Минулий неозначений l трпвалмй i перфектний l
перфектно-ц)ив[tлий часи дiеслова. Виконання вправ на
диференцiацiю часiв
В.Л. Каушанська. Збiрник вправ з граматики англiйськоi
мови. Впр. 14 с. 51, вrry.27 с.57-58, впр. 28 с. 58, впр. 33
с.64-66.
А.С. Саакян. Exercises in Моdеrп English Grаmmаr. Впр.
250-28з.

4

5 Робота з текстом <FlyAway Тrаче1 Agency>.
текст, перекласти, розробити таблицю
iлюструвала iнформацiю з тексту.

Прочитати
яка б,

4

6 Комунiкативна ситуацiя <<Describing information in а
table>.

4

] Пiдготовка та прозентацiя творчого проекту <<Я маю
мрlю...))

6

8 Майбугнiй неозначений l тривulий / перфектний l
перфектно-ц)ив€Lлий часи дiеслова. Виконання вправ на
диференцiацiю часiв
В.Л. Каушанська. Збiрник вправ з граматики англiйськоТ
мови. Впр. 18 с.53
В.R. ApdKiH. Практичний курс англiйсъкоТ мови. 1 курс.
Впр. 124 с.499
А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grаmmаr. В.rр.
284-308.

4

а навчання

Заочна
форма

навчання

9 Утворення та вживання пасивного стану дiеслова
В.!. ApaKiH. Практичний курс англiйськоi мови. 4 курс
Впр. 158 с. 513, впр.200 с. 532, впр. 20I с,5З2.
А.С. Саакян. Exercises in Моdеrп English Grаmmаr. Впр

4



7. Iндивiдуальне навчально - дослiдне завдання

Презентацiя комунiкативного портфолiо у соцмережах, захист проектноi
роботи за обраною темою.

основне завдання цього виду дiялъностi - розвиток навичок самостiйноi
роботи студента та вдосконшIення навичок оцiнювання akTyaIbHocTi намiчених
дослiджень, формування мети i завдання дослiдження, огляду аутентичноi
лiтератуРи з темИ науково-Дослiдноi роботи, виконаннlI дослiдження, вмiння
виступати з доповiдями на конференцiях з даноi навчшIъноi дисциплiни

загальнi вимоги до виконання iндивiдуального завдання:
1) обсяг презентацiТ повинен буr" в межах 10 хвилин;
2) презентацiя мае мiстити наочнiсть (фотографii, слайд-шоу тощо);
3) презентацiя мае буг" чiтко побудованою, структурно послiдовною;
4) презентацiя мае мiстити обцрунтованi висновки.

8. Форми роботи та критерii оцiнювання
рейтинговий контроль знань студентiв здiйснюеться за 100-бальною шкапою:

Шrсала ання: а та ECTS

Форми поточного та пiдсумкового контролю. Комплексна дiагностика
знань, yMiHb i навичок студентiв iз дисциплiни здiйснюеться на ocHoBi
результатiв проведеншI поточного й пiдсумкового контролю знань (кр).
поточне оцiнювання (iндивiдуiulьне, групове i фронтальне опитування,
самостiйна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю е
систематична перевiрка розумiння та засвоення програмового матерiалу,
виконання практичних, лабораторних робiт, умiння самостiйно опрацьовувати
тексти, скJIаданшI конспекту рекомендованоi лiтератури, написання i захист
рефераry, здатностi публiчно чи письмово представJUIти певний матерiал.

завданrrям пiдсумкового контролю (кр, залriк) е перевiрка глибини
засвоенIuI студентом програмового MaTepiалу кредиry.

краm ер ii' о цi н ю в ан ня в i d п о в i d ей н а пр акmuчнltх з а няmmях ;

оцlнкА зА нАцl ОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮоцlнкА
ектс

сумА БАлlв

екзамен залlк
А 90-100 5 (вiдмiнно) 5/вiдм./зараховано
в 80-89
с 65-19 4 (добре) 4/добре/ зараховано

D 55-64
Е 50-54 3 (задовiльно) З/задов.l зараховано

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано



Стуленту виставлястъся вiдмiнно, якщо студент цiлком володiс

навчапьним матерiалом, вiльно, самостiйно та аргументовано його викладае пiд
час усних та письмових вiдповiдей, всебiчно розкривае змiст теоретичних
fIитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та

додаткову лiтературу. Yci TecToBi завдання виконанi без помилок.

Студенту виставлясться дуже добре, якщо студент достатньо повно
володiе навчаJIьним матерiалом, обгрунтовано його викладае пiд час усних
виступiв i письмових вiдповiдей, здебiльшого розкривае змiст тооретичних
питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову
лiтературу. Пiд час висвiтлення деяких питань не вистачас достатньоi глибини
та аргументацiТ, допускас oKpeMi HecyTTeBi неточностi та незначнi помилки.

Правильно виконав бiльшiсть тестових завдань.

Сryденту виставJuIеться добре, якщо BiH загалrом володiс навчальним

матерiалом, викJIадас його основний змiст пiд час усних та цисьмових
вiдповiдей, €tпе без глибокого всебiчного ана.гriзу, обЦрунтрання та
аргументацii, використовуючи при цьоIчrу необхiдну лiтературу. Щопускае при

цьому oKpeMi cyTTcBi неточностi та незначнi помилки. Правильно виконав двi
TpeTi тестових завдань.

Сryденry виставJuIеться достатньо, якщо студент частково володiе

навчtLпьним матерiа.гrом, виrIвJuIс базовi знання. Пiд час усних та письмових
вiдповiдей викJIадае його фрагментарно, поверхово, недостатньо розкривас
змiст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цъому
cyTTeBi неточностi. Правильно виконав половину тестових завдань.

Студенту виставляеться мiнiмальний задовiльно якщо BiH частково
володiе навччtпьним матерiа-гrом. Фрагментарно, поверхово (без обЦрунтуваншI

та аргументацii) викJIадае його пiд час усних та письмових вiдповiдей,

недостатньо розкривас змiст теоретичних питань та практичних завдань,

допускаючи при цьому cyTTeBi неточностi. Правильно виконав меншiсть
тестових завдань.

Оцiнка за вuконання iнduвidуальноlо науково-dослiDноzо завdання,

завdань салtосmiйноi'робоmu виставIIясться з ypaxyBaHHrIM таких параметрiв:

о змlстовненаповненIUI
о структура
. логiчнiсть, послiдовнiсть викJIадецня
. наявнiсть висновкiв



поточне оцiнювання та самостiйна
робота

кр Накопичувальнi
балиlсума

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 100 400/100*
50 50 50 50 50 50 50 50

Itiлькiсть балiв у кiнцi семестру повинна складати вiд 200 до 400 балiв (за
4 кредити), тобто сума балiв за виконання ycix завдань.

Вiдповiдний розподiл балiв, якi отримують студенти за 4 крд.

*Примiтка. Коефiцiент для залiку - 0,б. Залiк оцiнюеться в 40 б.

9. Засоби дiгностики
Засобами дiагностики та методами демонстрування результатiв

навчання с: завдання до практичних занrIть, завдання для самостiйноi та
iндивiдуальноi роботи (зокрема есе, реферати), презентацii резулътатiв
дослiджень, TecToBi завдання, контрольнi роботи.

10. Методи навчання
Усний викJIад матерiалу: Еаукова розповiдь, спрямована на анагriз

фактичного матерialлу;поясненЕя - вербальний метод навчаннJI, за допомогою
якого розкривасться cyTHicTb певного явища, закону, процесу; проблемне
навчаншI, робота з пiдручником та додатковими джерелами, спостереженнrI
над усЕим мовленням, спостереження над мовним матерiалом, порiвнялъний
аншriз, вирЕlзне читанIuI TeKcTiB; iлюстрацiя - метод навчання, якиiт. передбачае
покttз предметiв i процесiв у ix символiчному зображеннi (малюнки, схеми,
графiки та iH.)

11. Рекомендована лiтература

Базова

1. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Upper-Intermediate. Сочrsе

book. Pearson:Longman, 2008. - 168 р.

2. Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader Upper-Intermediate. Work

book. Pearson:Longman, 2008. - 95 р.

.Щопомiжна

1. English for Everyday Communication / за ред. Шпака В. К. - Киiв,

Вища школа, 2003.
/



2. English grаlпmаr: Reference and Practice. .Щроздова Т. Ю., Бурустова

А. И. Химера, Санкт-Петербург, 2000. - 320 р.

3. English grапrmаr: Rеfеrепсе and Practice. ,,Щроздова Т. Ю., Бурустова

А. И. Химера, Санкт-Петербург, 2000.

4. Murphy R. English Grаmmаr in Use. - Cambridge, 1988. - 328 р.

5. Тhоmрsоп А. J., Martinet А. V. А Practical English Grаmmаr

Exercises#2. Oxford University Press.

6. Thompson А.Т. J., Martinet А. V.. А Practical English Grаmmаr

Exercises#l. Oxford University Press.

7. Верба Г. В., Верба Л. Г. ,Щовiдник з граматики англiйсъкоТ мови. -
К.: OcBiTa, |993.

8. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для

студентов цедагогических инстит)дов и университетов. - М., 2000. - 320с.

9. КаУшанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского

языка. - М.,2000 . - 216с.

12. Iнформацiйнi ресурси

l. htф://moodle.mnu.mk.ualcourse/view.php?id:68

2. htф:/www.eq,zm.online,c9цl

3. htФ:/elduц.phil,r,nuni.czlcourýe/view.php?id=15

4. htф://ij1.oxfordjournalq.org/


