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Найменування показникiв
Галузь знань,

спецiальнiсть, ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристttка
навчальнот
дисциплiнrt

deHHa фор.uа новчання

Кiлькiсть цредитiв - 18
(V сем. - 8; VI сем. * 10)

Галузь знань:
03 Гуманiтарнi науки

(шифр i назва) Нормативна
Спецiальнiсть:
035 Фiлологiя

(код i назва)

Зага-rrьна кiлькiсть годин - 540
(V сем. - 240 ; VI сем. - 300)

Спецiалiзацiя:
035.04 Фiлологiя

(Германсъкi мови та
лiтератури (переклад

включно))

pik пidzоmовкu:
3-и

Семесmр

ч-VI -й

Тижневих годин длlя денноТ
форми навчання:

аудиторних -
V сем. - 6; VI сем. - 10;

самостiйноi роботи студента -
V сем. - 7; VI сем. - 9

Освiтня програма:
Переклад

Пракmuчнi
170 год.

Саlwосmiйна робоmа

Ступiнь: бакалавр
370 год.

Вид контролю:
залiк, екзамен

1. Опис навчаJьноi дисциплiни

Примiтка
мова навчання - англiйська

Примiтка.
СпiввiдношенЕя кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноТ та

iндивiдуальноi роботи становить: дJIя денноТ форми н€}вчання - 540 год.: 170 год. -
аулиторнi з€tняття, З70 год. - сшrостiйна робота (З0% - 70%).



На л"trtенування показникiв
Га.rr,зь знань,

спецiа.-tьнiсть, ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeHb

ХарактеристIlка
навча;rьноi
дисцип.-liнlr

заочн а фор.tt а н а вч ан н я

Кiлькiсть кредитiв - 18
(V сем. - 8; VI сем. - 10)

Гату-зь знань:
0З Г}rманiтарнi науки

(шифр iназва) Нормативна
Спецiа;rьнiсть:
035 Фiлологiя

(код i назва')

Загальна кiлькiсть годин - 540
(V сем. - 240 ; VI сем. - 300)

Спецiалiзацiя:
035.04 Фiлологiя

(Германськi мови та
лiтерат}rри (переклад

включно))

pik пidzоmовкu:
5-и

Семесmр

ч-и -й

Освiтня програма
Переклад

Пракmuчнi
2б год.

Самосmiйна робоmа

Ступiнъ: бакалавр
514 год.

Вид контролю:
залiк, екзамен

Мова IIавчаншI - англiйська
Примiтка.

СпiввiдношеЕнrl KirbKocTi годин аудиторних занять до саlrлостiйноi та
iндивiдуа-пьноi роботи становить: для заочноi форми навчання - 540 год.: 2б год. -
аудиторнi зutняття, 514 год. - саtrлостiйна робота (8% - 92%).

2. Мета, зав.]ання навча_-rьноi дисцlrп"riни та резyльтати навчання



-\Iепtа ry,pq, поJягас 1 форrryваннi в сп:ент,iв .tiнгвiстичноi KoIrtr,HiKaTиBHoi коrlпетенцii: ,,

ЗабеЗпеченнi locTaTHbo вi-чьного та ф1 нкuiонаlьно а_]екватного во,-iодiння BciMa Btt:a_rtlt \toB.,leHH€B{.ri

_liя_-lьностi.

Завdання ку-рсу а) засво€нню б,:rизько 5000.-тексlлчних о.]иниlь (слiв та зворотiв) в межах проI"l_]енli\
Terr: б) iнтеграuiТ навичковID( параметрiв (фонетикrl. .-tексикli та граматики) у мов,,rенн€вих rrliнняr:
в)аr:Ьванrrя TeKcTiB. шо вiдносяться -]о тем. якi сц_]енти вивчаютьl г)упевненого спiлк1 BaHtul в \,e/ha\
Зга]аних тем; Г) умiння долати чинник},l. що перешко.];{(ають розумiнню пiд час спiлкування; д) розвитк\
гн\чк}Iх стратегiЙ читаннrI як мовленнсвого 1,мiння за рахунок формрання ycix Його видiв; е) розвI]тк\
письма як мовленневого умiння на пtатерiапi написання рiзножанровоi продукцiТ (рекламна листiвка
т.vристиt{ного характеру, рецензiя на фiльм. спектакль тощо. лист-скарга, аналiз позитивнlD( та негативних
аспектiв ситуацiТ тоцо. анal,-liз переваI та недоJ,liкiв рялу об'ектiв тощо, звiт про результати ана,тiзr.
виконаного за одержаним завданням), а Taкorтi написання невеликlLх TBopiB; е) засвоенттю певного обсяг1
соцiокультурних знань за рахунок читання вiдповiдних TeKcTiB, застосування iлюстративного MaTepialy
тощо; ж) формуванrпо фахових навичок завдяки розвитку здатностi перелачi власних нzвв при перекладi,
застос}ъання транскодування при передачi топонiмiв i власних iMeH та виконанню перекJIадних вправ.

Переdумовu dля вuвчення duсцumiнu: теоретиtтна фонетика, теоретична лексикологiя, теоретична
граматика ан гл i йськоi сови.

На засвоення курсу вiдводиться l 8 кредитiв.
Очiкуванi резульmаmu навчання. Згiдно з вимогами ОПП студент оволодiвас такими

ко.uпеmенmносmя"цui
L Загальнопредметнi: 1) софа,чьна (продуктивно спiвпраrцовати з рiзними партнерами в

групi та командi, виконувати рiзнi ролi й функuii в колективi, проявляти iнiцiативу, пiдтримувати та
керУВати власними взаеминами з iншrтпли); 2) зага"rьнокультурна (аналiзувати Й оцiттювати наЙважливiшi
досягненнrI нацiональноТ, европеЙськоi та cBiToBoT науки Й культури, орi€нryватися в культурному та
ДуХОВнОМу кОнТексТах су{асного украiнського та свiтового суспiльства); 3) компетентностi з iнформацiЙних
i комунiкацiйних технологiй (рашiонально використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при
роЗВ'яЗуваннi задач, пов'язаних з опрацюванням iнформацiТ, iT пошуком, систематизацiею, зберiганнJIN{.
поДанняМ Та передаванtulм1 зокре\,lа :1ля вирiшення стандартних завдань професiйноi дiяльностi):
4) здатнiсть навчатися упродовж жl4тт.q як база пгофесiйного та життевого самовизначення (long life learning
competence);

II. (DaxoBi: 1) лiтrгвiстична (знання clicTeN,fll мови, правил iT функцiонування в iHmoMoBHil"t
комунiкацii, Що Дозволяють оперувати мовними засобами для цiлей с[iлкування); 2) мовленнсва (вололiння
ВиДами мовленневоТ дiяльностi, якi задйнi у перекJlадi (говорiння, аудiювання, читання, письмо)):
з) соцiолiнгвiстична (знання та вмiння, необхiднi для здiйснення соцiального аспекту використання
iнОЗемноТ мови); 4) екстра:riнгвiстtтчна (знання, що виходять за межi лiнгвiстичних та перекJIадознавчи\
(фоновi i прелметнi)).

3. Програма навчальноТдисциплiни
Кредит 1. Сполученi Штати Америки.
Кредит 2. Нацiональнi свята у США, Великiй БританiТ та в YKpaiHi.
Кредит 3. Об'сднане Королiвство ВеликоТ Британii та ПiвнiчноТ Iрландii,
Кредит 4. УкраТна - географiчнi регiони, сiльське господарство, промисловiсть, рекреачiя.
Кредит 5. Театр - iHTep'ep, жанри, вистави, колектив.
Кредит 6. Театр - прем'сра, Бродвей, мiй вiзит.
Кредит 7. KiHo - жанри, види, виробництво, рецензiя.
Кредит 8. Британське та украiнське KiHo. Голiвул.
КРедит 9. Аеропорт - булiвля, частини аеропорту, правила поведiнки та транспорт}ъання багажу.
КРедит 10. Аеропорт - служби, бiлети, посадковi тzLпони. Головнi аеропорти США. Змагання r

повiтрi.
Кредит 1 l. Iммiграчiйний та митний контроль в США та УкраiЪi.
Кредит 12. Обслуговування в аеропортi. Повiтрянi транспортральнi компанii США.
КРеДИТ lЗ. ГОтелi типи та категорiТ, типи KiMHaT та пансiону, послуги та устаткування.
КРедит 14. Готелi - сJtужби, резервуваннrl, ре€страцiя при поселеннi та виселеннi.
Кредит 15. Тiло JIюдини, гаryзi медицини.
Кредит l 6. Медпраuiвники, фахiвчi, протезування.
КРелит 17. Лiкувапьнi зак,Iади. IMyHHa система. Хвороби та ix сшrцптоми. Травми та ix лiкування.
КРеЛИТ l8. Меllтчнi iнстр}'менти та хiрrргiчне чстаткування. Захворrованнrl серця, грулноТ клiтки.

шкiри. в\ха. гор.lа. носа. черевIiнI{. очеI"t. Гаl,зi нетра:ишiйноТ медицини. Мова i мозок.

-1 , Стр1 ктl,ра навчальноiдисциплiни

Кiлькiсть годинНазви Kpe:HTiB i Tert
.Щенна форма



Усього v To}t\, чIlсJl
л пр "lаб lHJ с/р

1 1 3 4 э 6 7
[ семестр

Kperlrr 1. Спо"ц,ченi Штати Амерtrки 30 10 20
Kpe:lrT 2. Нацiональнi свята у США, Великiй БританiТ та в YKpaTHi з0 10 20
Креrит 3. Об'еднане Королiвство ВеликоТ Брrrтанii та ПiвнiчноТ
Ip_-raH.liT

з0 10 20

Крелlrт 4. YKpalHa географiчнi регiони, ci;lbcbKe госпоJарство,
проv ис;lовiсть. рекреаuiя

з0 10 20

Кредит 5. Театр - iHTep'ep, жанри, вистави, колектив 30 10 20
Кредит 6. Театр - прем'ера, Бродвей, мiй вiзит 30 10 20
Кредит 7. KiHo - жанри, види, виробництво, рецензiя з0 l0 20
Кредит 8. Британське та украiЪське KiHo. Голiвуд з0 10 20

Усього годин: 240 80 1б0
II семестр

Кредит 9. Аеропорт будiвля, частини аеропорту, правила
поведiнки та транспорryвання багажу 30 8 t8

Кредит 10. Аеропорт - служби, бiлети, посадковi тЕIпони. Головнi
аеропорти CIIIA. Змагаr+rя у повiтрi 30 10 l8
IСрqдцз 11. Iммiграцiйдпй та мrтгний контроль в США та УкраiЪi з0 10 l8
Кредит 12. Обсrгуговуваrтrrя в аеропортi. Повiтрянi
TpaнcпopTyBarrbнi компанii С1IIА з0 8 18

Кредит 13. Готелi - типи та категорii. типи KiMHaT та пансiону,
послуlц та ycTaTKyBaHHrI 30 10 18

30 8 18

Кредит 15. Тiло;тодини, гаrrузi медицини 30 10 18
Кредит 1б. Медпрацiвники, фахiвцi, протезуванIuI з0 8 18
Кредит 17. Лiкувальнi заклади. IMyHHa система. Хвороби та Тх

симптоми. Травми та Тх лiкування 30 10 18

Кредит 18. Медичнi iнструмешги та хiрургiчне устатчваЕшI.
Захворювання серця, грудноТ клiтки, шкiри, в).ха, горла, носа,
черевиЕи, очей. Гаrryзi нетрадицiйноТ медицrдrи. Мова i мозок

30 8 18

Усього годин: 270 90 180
Разом: 540 170 340

Структура навчальноi дисциплiни
Заочна навчання

кiлькiсть

числl

7
l

46
46

+о

46

+о

230
II

58

Назви кредитiв i тем
Усього

л лаб lнд
1

1. Штати

,,

48

3 4

2

5 6

тавУ,, свята Великiй 48 2

48 2

Кредит5. Театр - irrTep'ep, жачри, вистави, колектив Кредитб. Театр -
мlи вlзит 48 2

Кредит 7. KiHo - жанри, види, виробництво, рецензiя Кредит 8. Британське та
украIнське KiHo. Д94riвул

48 2

Аеропорт - булiвлл чzlстиЕЕ zlеропорý/, гIравила поведirши та
транспорт},вання бага;кl, Kpe:lrT 10. .\еропорт с.l\,+.би. бiлети, посадковi

Крелит 9.

Усього

тfu,Iони. Го_rовнi СШ-{. Зrtаганн.я

240

60

10

2

Кредит 11. ЬlrаiграшiЫ Та rшгнrтй хоЕtроJь в сIlIд та yKpaTHi кредит 12.
3 KorrпaHiT США 60 2 58

пD

Кредит 3. Об'еднане КоролЬство Великоi БрI.rганiТ та ПiвнiчноТ IрландiТ
Кредит.4. УкраiЪа - географiчнi регiони, сiльське господарство, промисловiсть,
рекреаця



Крлrг 13. ГuIеJ{i - тиIш та KaTeюpii, типя KiiшaT та пансiону, trосJýдЕ та
устdtкувашя Кредпт 14. Готелi - службц резервувашя, рееирацiя шри
поселе,шi ra BиcerreнHi

60 2.

Kpe:llT l5. Т|rо _lю..lини. гаryзi медичини Крелит 1б. Мелпраuiвники, фахЬчi, 60 2 _<S

Kpe:lrT 17. ,'Iiý,BarbHi заклади. IMyHHa систе\{а. Хвороблr та Тх симптоми.
TpaBrtlt та iх ,riкрання Крелит 18. N4едrrчнi iнстрlт,tенти та хiрургiчне
\ статк\ вання. Захворювання серця, гру,rноТ клiтки. шкiри, в\ха! горла, носа,

очей. Г медицини. Мова i п.tозок

60 2 58

Усього годин: 300 10 290
Разомl 540 2о 52o

4. Теми практичних занять
навчання

J\b

з/п
IIазва теми кiлькiсть

годин
I семесmр

Кредит 1. Сполl.ченi Штати Дмерики 10
l Географiчне положення США 2
2 Iсторiя та назви штатiв Америки 2
J Географiчнi райони США 2
4 населення СшА 2
5 Етнiчний скJIад населення СlIIд 2

Кредит 2. Нацiональнi свята у США, Великiй Британii та в УкраiЪi l0
6 Президенти СШ.!flжон Ф. Кеннедi - видатна постать в icTopii CIIIA (Ч.1) 2

,Щжон Ф. Кеннедi - видатна постать в iсторii США (Ч.2). кР N9 1 2
8 Головнi ка]rgндарнi дати у ВеликобританiТ 2

Головнi календарнi дати у Cl[A 2,

10. Головнi календ4рнi дати в YKpaiHi 2,

Кредит 3. Об'еднане Королiвство ВеликоТ Британii та Пiвнiчноi Iрландii 10

1l !еографiчнi райони Великобританii 2
12. Стоуrтхецдж 2
1з Загадка озера Лох-Несс 2
14. Загадковi створirпrя Великобританii 2
15. Англiйськi графства. КР Ns 2 2

Кредит 4. УкраiЪа - географiчнi регiоrти, сiльське господарство, щlомисловiсть,
рекреацUI

10

16. Обласнi центри УкраiЪи 2
1,7 Географiчнi регiони У краiЪи 2
l8. Сiльське господарство YKpa'rrmr 2
19. Промисловiсть Украiни 2
20. KypopTHi зони та натIiбцд15"i заповiдrтики УкраiЪи 2

Кредит 5. Театр iHTep'ep, жанри, вистави, колектив 10
21 Населення Украtни 2
22. Украiнський нацiональнlй характер. КР Ns 3 2
2з. IHTep'ep театру 2
24. Театральнi жаЕри 2
25. Театральний колектив 2

Кредит б. Театр * прем'ера, Бродвей, мiй вiзит t0
26 Театральна прем'ера 2
21 ОфiцЦнi прем'ери на Бродвеi 2
28. Бродвейськi мюзикJIи 2
29. .Щомашнс читанI]JI 2
30 Мiй вiзит до Teaтpv. КР ]\Ъ 4 2

Кре:ит 7. KiHo -,{iанри. виlи. виробництво, рецензiя 10
31 Кiновllробнlruтво 2
э| Жанри KiHo 2

JJ BTT:rt KiHo 2
j+- )_] Кiнореllензй 4

Kpe_rrrT 8. Брllтан.ьке та l ьраiнське KiHo. Голiвуд l0

9.



_]6 IH+ стрiя британського KiHo 2
Го,-riвуl 2

38. }'краТнське KiHo 2
j9 !омашнс читання 2
-l0 lсторiя украiнського кiнематографу. КР JtГч 5 2

Разом за I семестр: 80
II семесmр

Кредит 9. Аеропорт - булЬrrя, частини аеропорту,
правила поведiнки та транспортування багажу 8

1 Будiвля аеропорту 2
2 Частишr аеропорry 2
J Правила транспортувацня багажу 2
4 Правила поведiнки в аеропорту 2

Кредит 10. Аеропорт - сrцrжби, бiлети, посадковi т€tлони. Головнi аеропорти CIIIA.
Змаганrrя у повiтрi 10

5 Сrryжби аерgпорту. Бiлети 2
6 Посадковi тitлони. КР }lb 6 2
1 Головнi аеропорти США 2

8 Змагання у повiтрi 2
9 Щомашне читаннjl 2

Кредит 11. Iммiграцiйний та митний контроль
в США та УкраiЪi 8

10 Iммiграцiйний контрgль в УкраiЪi 2
l1 Митний контроль в У 2
11 Речовини та цредмети, забороненi до перевезеннrI 2
lз ]щ*фз.цiИ"ий контроль у США Митний контроль у СIША. КР Ns 7 2

Кредит 12. Обслугов}ъаннrl в аеропортi.
Повiтрянi транспорт}ъальнi компанiТ США 10

\4 Обслуговування в 2
l5 Служби аеропорту 2
lб Повiтр4нi транспортувальнi компанiТ США 2

Змагаrпrя у повiтрi 2
l8 .Щомаптне читанIUI 2

Кредит 1,3. Готелi - типи та катеюрii,
типи KiMHaT та пансiону, послуги та ycTaTKyBaIiluI 8

l9 Типи та категорii готелiв 2
20 Типи KiMHaT (для проживаннrI та MacoBlD( заходiв) 2

2| Типи пансiону (харчування) 2
22 Послуги готеrrю Устаткування готелю 2

Кредкт 14* Готелi - слlчжби, р.езервlrвання,
реестрацiя ttри поселеннi та виселеннi l0

2з Служби готеJIю 2
24 Резервlъання HoMepiB 2
25 Реестрацiя при поселеннi/ виселеr*ri та iншi бланки 2
26 Щомашне читанIuI 2
2,| Розваги, що пропонують британськi готелi у вю<iднi днi. КР Ns 9 5

Кредит 15. Тiло Jподини, гапузi медшдиlп,t 8
28 Тiло rподиtп.I 2
29 ,Щомашне читаннrI 2
з0 Iагузi медицини 2
з1 ,Щомашнс читанIul 2

Кредит 1б. фахiвчi, протезуваннrI l0
з2 Медпрацiвники загqльного про Ф i-тю 2
33 Фqхiвцi в гагузi медицини 2
з4 Протез}ъання - qмiтrня прелкiв 2
з5 Протез}ъання - сьогоденlrя 2
зб Протезувqння - майбутнс. КР -\Ъ 10 2

Крелlrт l7. -liKrBa-ibHi зашади. IMyHHa система.
Хворобrl та i'х сlпtптоlllt, Травrrи та iх лiкування 8

з1 Лiкувальнi 2

1,7.



_1 8 lrц,нна систе\{а --IюJини
_iq Хвороби Ta'rx сrмптоми ]

-;l TpaBltir та iх -iтiкlъання 2
Крелит 18. Медичнi iнстру,rrенти та хiрlргiчне ! статкування. ЗахворюванIтI cepiц.

гр},.цноi клiтки, шкiрrr. в\,ха! горJа. носа. черевитти. очей. Га,чузi нетраличiйноТ
\le_]llцllHll. \4ова i мозок

10

7з. Медичнi iнструменти та хiрургiчне устатк} вання 2
74, CepueBi захворюванIul та iх лiкування 2
15. Захворювання грудноi юriтки та органiв грулноi порожнини 2

76.
Захворювання шкiри. Захворювання в}ха! горла i носа Захворювання очеревини i
органiв черевноТ порожнини. Захворювання очей

2

11
Га,тузi нетрадицiйноТ медицини. Сьогодення та майбутне медицини Мова i мозок. КР
Mll 2

Разом за II семестр: 90
Разом за навчальний piK: 170

Теми практичних занять
Заочна навчання

}lъ

з/п
назва теми кiлькiсть

годин
I се"wесmр

Кредит 1. Споlц,ченi Штати Америки
1 Географiчне положення США
2 lсторй та н€}зви штатiв Америки
J Географiчнi райони CIIIA
4 населення СшА
5 Етвiчrий скJIад населення CIIIA

Кредит 2. Нацiона,rьнi свята у США, Великiй Британii та в УкраiЪi
6. Презид9нти США. Щжон Ф. Кеннедi видатна постать в icTopiT США (Ч.1)
,7

Джон Ф. Кеняедi- вцдатна постать в icTopii: СШ^ (Ч.2). КР JYэ l
8 Головнi календарнi дати у Великобританii
9 Головнi календарцi дати у С1IIд
10. Головнi календарнi дати в УкраiЪi

2

Кредит 3. Об'еднане Королiвство ВеликоТ Британii та Пiвнiчноi IрландiТ
ll Географiчнi райони Великобританii
\2 Стоукхендж
1з Загадка озера Лох-Несс
14 Загадковi створiння Великобританii
15 Англiйськi графства. КР Jф 2

Кредит 4. УкраТна - географiчнi регiони, сЬське господарство, щ)омисловiсть,
рекреацUI

lб Обласнi цеЕгри УкраiЪи
11 Географiчнi регiоrrи УкраiЪи
l8 Сiльське господарство Украi'ни
l9 Промисловiсть УкраТrти
20 KypopTHi зони та нацiональнi заповiдники Украiни
2l Населенrrя УкраiЪи
22 Украiнський нацiональний характер. КР Nq 3

lэ IHTep'ep театру
24 Театральнi жанри

+

25
24

Театратrьний колектив
Театральнi жаЕри

Кредит б. Театр - прем'ера, Бродвей, мiй вiзит
26 Театршrьна прем'ера
2,7 Офiцiйнi прем'ери на Бродвеi
28 Бродвейськi мюзикJIи
29 Щомашне читанIuI
з0 Мiй вiзит до театру, КР Jrll -+

Кредит 7. KiHo ;\анрII. вIт.lи, виробництво, рецензiя
зl Кiновиробництво
з2 Жанри KiHo

2



Blrrlt KiHo
,r 

j__] 5 Кiнорецензiя
Kpe,llrT 8. Брlrтанське та 1краТнське KiHo. Голiвуд

2

*16. JHr1 стрй британського KiHo
Го.rЬул

з8. KiHo
з9. читаннrI
40 Iсторiя украiнського кiнематографу. itР ]Ф 5

Разом за I семестр 10
II се"uесmр

Кредит 9. Аеропорт булiв.l-rя, частItни аеропорту1
правила поведiнки та транспорryвання багажу

2

1 ýудiвля аеропорту
2 Частини аеропорту
J Правrдла транспорryваншI багажу
4 Правшtа поведiнки в аеропорIу

КРедит 10. Аеропорт сrry,жби, бiлети, посадковi тtlJIони. Головнi аеропорти СШД.
Змагання у повiтрi

5 ýщщб" аеропорту. Бiлети
6 Посадковi тЕlJIони. КР JЪ 6
7 |оловнi аеропорти США

8 змагаrтня у повiтрi
9 ,Щомашне читанIffI

Кредшт 11. Iммiграчiiшrий та мшпrrй контроль
в США таУкраiЪi

2

10 Iммiграцiйний контроль в YKpaTHi
11 Мtтгний коцтроль в УкраiЪi
11 речовини та rrредмеJи, забороненi до перевезеннrI
13 Iммiграцiiтпий у СlША Митттий контроль у СlПА. КР ЛЪ 7

Кредит 12. ОбслуговуваннrI в аеропортi.
транспортувальнi компанii США

|4 ОбслугqвуванюI в аеропортi
15 Служби аеропорту
16 Повiтрянi транспортувальнi компанiТ США

змагання v д9ццрi

18.
,Щомашне читанIuI

Кредит 13. Готелi - типи та категорii,
типи KiMHaT та пансiону, посJýти та устатц/ванIuI

19 Тигдл та категорiТ готелiв
20. Трггпл KiMHaT та MacoBpD( заходiв

21 Типи пансiону (харчування)
22 Послуги готеrпо У готелю

Кредит 14. Готелi - служби, резерв}ъаннrI,
поселеннi та виселеннi

2

zз С-тryжби готеJIю
24 Резервуваr*rя номерЬ
25 Ресстрацiя цри поселеннi / виселеrтнi та iншi бланки
26 Щомашне читанIuI
2,7 Розваги, що пропонують британськi готелi у вrосiднi днi. I(Р Ns 9

Крqдцrl 5. Тiло людини, га-ryзi медIщини
28 Тiло rподиlпл
29 Щомашнс читанIuI
з0 Гаryзi медициtти
31 [омашнс читаннrI

2
э/ загш]ьного пппrhiтиr
JJ Фахiвцi в гаlrузi медициЕи
з4 Протез}ъання - вмiння пре:кiв
35 Протез}ъання - сьогоденюI

\,7.

Крпвт 16, \1е:праuiвнltкrl. фахiвчi. протезуваЕЕя



_.б Протезlъання - rrайбl,тнс. КР _\Ъ 10

Крелrrт 17. ,1iцваlьнi заtrа:tт. lrпнна clicTe\{a.
Хвороби та iх сrдtптоrlи. Травltи та iх,riк_\ъання

Лiкува-rьнi заклади
j8 Irtvrша система людини
з9 Хвороби та ix сlдлптоми

-10 Травми та ii лiкування
Кредит 18. Медичнi iнструменти та хiр,чргiчне устаткування. Захворювання ceptm,

ГрудноТ клiтки, шкiри, в}ха, горла] носа, черевини. очей. Га,rузi нетрадицiйноТ
медицини. \4ова i пlозок

2

]3, Медичнi iнструtuенти та хiрlргiчне ycTaTKyBaHIu{
,74, Серчевi захворювання та ix лiкування
,75. Захворювання грудноi клiтки та органiв грудноi порожнини
,76. Захворюванrтя шкiри. Захворюванrrя в)л(а, горла i носа Захворювання очеревшrи i

органЬ черевноi порожнини. ЗахворюваншI очеЙ
,7,| Гаryзi нетрадицiйЕоi медIдtини. Сьогоденrrя та майбутЕс медшрши Мова i мозок- КР

Ns ll
Разом за II семестр 10

Разом за навчальний piK: 20

5. Самостiйна робота
навчання

}l!
з/п Змiст кiлькiсть

Fодц}l
КРедит 1. Сполц,"1gцi Штати Дмерики 20

1 Робота зi словником с. ЗбЗ-З64 (виникнеrтня н€}зв та прiзвиськ штатiв Амерlп<и)

2
Закрiплення матерiалу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником с. З65-З69;
впр.2, с. lб (репродуктивна комунiкачiя)

J Робота зi словником с.Э7Эt7ý, впр. 1, с.21-22 фепролуктlвна комунiкацiя)
Кредит 2. Нацiональнi свята у США, Великiй БританiТ та в УкраiЪi 20

4
Закрiплення матерiалу, вивченого на практичноллу заrrяттi; робота зi словником с. З18-З'79
Аудiювання впр. !0, с. 31.

5 Пiдготовка до контрольноi роботи ЛЪ i
Кредит 3. Об'еднане Королiвство Великоi Британii та ПiвнiчноТ IрландiТ 20

6
матерiапу, вивченого на црактичному заняттi; робота зi словrл,rком с. З80-З86;

впр, 2, с. 40-41 (репродуктивна комунiкацiя)
Закрiгшlення

ПiдI,отовка до контрольноi роботи Nч 2
Кредит 4. УкраiЪа географiчнi регiони, сiльське господарство, цромисловiсть, рекреацiя 20

8
Закрiплешrя матерiаlцr, вивченого Еа практиtIному занятгi; робота зi словником с. З93-З98,
вrrр. l, с. бЗ-64 фепроryктшна комунiкацiя)

9
Закрiплеrrrrя матерiаlry, вивченого на црактиtIному занятгi; робота зi словником с. 39З-З98,
впр. З, с. 64-65 Фепрод,ттршна комунiкацй)

10.
Защрirшеrшя матерiа-тцr, вивченого на практи!Iному занятгi; робота зi словником с. 393-З98,
есе кОтп,rсуемо мiсця>, с. 67

Кредит 5. Театр - iHTep'cp, жанри, вистави, колектив 20
1l Робота зi словником с. 404-405 Впр. 1, с. 7l фепродуктивна комунiкацiя)
12. Пiдготовка до контрольноi роботи Nч З

Щредит б. Театр - щlем'ера, Бродвей, мiй вiзит 20
lз. Робота зi словrтиком с. 408-428; вцр. 2, с. 94 фепродуктивна комунiкацiя)
14. Пiдготовка до коЕтрольноi роботи JФ 4

Кредит 7. KiHo жанри, види, виробництво, рецензiя 20
t5. робота зi словником с. а29-аЭ0; впр. 19, с, 106 (есе про вiзит до театру)
16. Робота зi словником с. 4ЗЗ-436: впр. l. с. 12З 1репродчктивна комунiкачiя)

Кре:нт 8. Брllтанське та r,KpaТHcbKe KiHo. Голiвул 20
17. Робота зi с_rовггико_rl с. ддр. 1. с, 13-1 (решензiя на фiльм)
l8. Пi:готовка :g контро.тьноi роботн -\Ъ 5

Разом за I семестр: 1б0
Кре:ит 9. _\еропорт - б1,:iвля. частини аеропорту,

повеli н KlT та транспорryвання багажу 20

19,
З.tкт,-_'.--с \1:' 

=: : 1, :;.зl3j.i.rгLl на пDaKTIFIHorrr заняттi, робота зi словником; впр. 4 (160).- : - :] ::



20 166)" 12 (170_171)
Письyо: впр. 11 (169-170)

Kpe:lrT 10. Асропорl - c_lr ъ.titl. tii_:eTii. поса:ковi TaloHIl.
Го"-tовнi аерLrпLrгт]i СШ_\. Зlrагання r повiтрi

Ъхрiшешя маrерiалу, вЕвчеЕоп) на практЕчному занятгi; робOга зi словшсом; впр. 9 (174),
9(l7Ф
Эryiшешя мmерiшrу, впвчеЕою Еа пракгищому заЕгггi; робOга зi словжом; вцр. 4 (179),
7 (lt1-1t2), 8-9 (l82), 1 1 (184), t2 (185)
Аулiювашя: вщ. l3 (186)
пirготовка Jo роботи }Ъ 6

Крелит ll. Iммiграчiliний та \fитнI1]"1 контро_lь в США та УкраiЪi ]0
Закрiгrтення MaTepiary, вивченого на практичному заняттi: робота зi словником; впр. 7 (190).
l2 (l9з)

25.
Закрiплення MaTepiary, вивченого на практичному заняттi. робота зi словником; впр. 12 (20zl-
205), 9 (207-208)
Письмо: впр. 8 (207)

26. Пiдготовка до контрольноТ роботи ЛЪ 7
Кредит l2. Обслуговуван}uI в аеропортi.

Повilрянi транспортувальнi компанii США 22

21
Закрiпленrrя матерiалу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником; впр. 9 (2l5),
|,] (21,1),9 (222),19 (226)

28.
Закрiгшення MaTepialý/, вивченого
Q28),12 Qз|)
Письмо: впр. 4 (228), 4 QЗ4)

на практичному заняттi, робота зi словником; впр. 4-5

29. Пiдготовка до роботи Nч 8
КРеДИТ 13. Готелi - тlтпи та категорii типи кiмдqт та пансiону, посJtуги та ycTaTKyBaIrffI 2о

30.
матерiалу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником; впр. 7 (237),

9 (238)
Аудiюваr*rя: впр. 8 (2З9),6 (?З6)

Закрiгшlення

зl
Закрiшlеrшrя матерiагrу, вивченого на црактиtIному заняттi; робота зi словнrдtом; впр. l0
Q62\,6 (26б), 9-10 Q6,|-268),8 Q,72), |0 Q,74)
Аудirоваrшя: впр. 5 (265), б Q'70)

з2.
ЗаКРiгшення матерiапу, вивченого на црактиtIному заняттi; робота зi словником; впр. l0 Q,19)
Письмо: впр. ll (280)

Кредит 14. Готелi - слryжби, резервуванIuI,
реестрацй при поселеннi та виселеннi 22

JJ
Закрiшrення матерiагry, вивченого на практиЕIному заняттi; робота зi словнrасом; вгrр. l0 (291)
4удiюваrшя: впр. 7-9 Q90-29l)

з4.
Закрiшrення MaTepialry, вивченого на црактиtIному заняттi; робота зi словнrпtом; впр. lб (28З)
Письмо: ц@)

з5 Пiдготовка до контрольноТ роботи Nч 9
Кредит 15. Тiло людини, галузi медицини 20

з6.
Закрirшеrшя матерiа-lry, вивченого на црактиrlному заrrятт| робота зi словrпком;втлр.6 Q66),
9-|0 (26,7.268)

зl З акрiгшlення матер ialry
|0 Q74),1l (285)

) вивченого на практиtlноrrгу заtrяттi; робота зi словником; BTlp. 8 (212),

Кредит 1б. Медпрацiвники, фахiвцi, протезуваншI 22

з8 ЗакРiшlення MaTepiarry, вивченого на практиЕIному заtrяттi; робота зi словнrжом; впр. 11
(285), 6 (266), 9-10 (26,7-268),8 (272\ l0 (2,74)

з9 Аудiювання: впр. 8-10 (284-285)
40 Пiдготовка до контрольцоТ роботи }lg l0

Кредит 17. Лiкральнi заклади. IMyrTHa система.
Хвороби та tx сщ4птоми. Травми та ik лiкування

]n

41 Робота зi сriовrшком с. 495-499

42 Робота зi словником с. 499-500
Кредит

к-тriтки,
18. Медичнi iнструменти та хiрургiчне устаткування. Захворювання серця, цудноi
шкiри, в}ха, горла, носа, черевини, очей. Гаlryзi нетрадицiйноТ медицини. Мова i

мозок
22



-_: Р,_-tбсlтз зi c.-toBHltKorl с. ,S0l __<0]

].: Рr_-tбtlта зi c--toBHTtKol{ с. 50З-_iO_i
:.j Пirготовка lo _\ъ 11

Разом за II
разом за навчальний lK:

Самоетйн+ рэб+та
Заочна навчання

}s
зlп

210
370

Змiст кiлькiсть
годин

Штати1. 26
1 Робота зi словником с. ЗбЗ-З64 штатlв

2.
Закрiплення матерiагу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником с. З65-З69;

с. 16
J Робота зi словrшком с. З'75-З 1, с.2|-22

2. Нацiональнi свята Великiй тав 28

4.
Закрiплеr*rя матерiалу, вивченого на практиtIному заняттi; робота зi словником с. З78-З79

дiювання с. З1
5 льl

3. Об'еднане та Пiвнiчноi IВеликоi 26

6
Закрiшlеr*rя матерiа.rцz, вивченого на практиtIному заняттi; робота зi словЕиком с. 380-З86;

с. 40-4l
7 Jф2

4.у сLтьське 28

8
Закрirшеr*rя матерiатrу, вивченого на црактиЕIЕому занятгi; робота зi словником с. З9З-З98,

с.6З-64
Закрiгшеrтrя матерiалу, вивченого на црактиtIному заняттi; робота зi словнлrком с. З93-З98,

J с.64-65

10.
Закрiпленrrя матерiалу, вивченого на црактшIному заняттi; робота зi словником с. З9З-З98,
есе с.67

5. l колектив 26
1l Робота зi словником с.404-405 1 с. '71

12. N9з
6. мlи вlзит 28

13 Робота зi словником с. 408-428 2, с.94
14. лъ4

7. KiHo - види, 26
l5 Робота зi словником с.429-4З0 19 с.106 вlзит до теа,есе
16. Робота зi словником с.4ЗЗ-4Зб 1 с. 12З

8. та кlно 28
1,7 Робота зi словr*rком с.4З8-447; наl с. iЗ4
18. п до

Разом за I 230
Кредит 9. Аеропорт - будЬля, частини аеропорту,

та
29

19
Закрiгшеrтrя MaTepiarry, вивченого на практиЕIному заняттi; робота зi словrптком; впр. 4 (1б0),
7 (|6|-\62),10 (lбз)

9 |62-1бзА

20,
Закрiпленrrя матерiапу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником; впр. 5 (l65-
166), 12 (170-171)

11 69-1Письмо
Кредит 10. Аеропорт - служби, бiлети, посадковi тtulони.

США. Змагання повl,Головнi 29

21
Закрiгrliення ltaTepian1,. вIiвченого на практIlчноrtr,заняттi; робота зi словником; впр, 9 (174),
9 l

22.
Закрiпrrешя MaTepiar5l, вЕвчеЕого Еа rтpaкTшrнoMy заняттi; робота зi словrп.rком; впр. 4 (l79),
7 (181-182),8-9 (182), ll (lи), 12 (l85)

1j_]lюванtUI

-э _\l 6Пi:готt--,вка :о
в CIIIA та Ук -lит l1. Irrrt з__tiiтн it Ёt та \1}ITHIll"i 29

1
){ зl 1ai:::--,] _] пэ зкт}п з::a

назв та

1

9.

лъ5



1] ( 193)

Заrрiплешя MaTepimry, вивчеЕоп) Еа IIрактЕчЕому заняттi; робота зi словЕиком; впр. 12 (204-
205),9 (207-208)
ffuсьмо: вшр. 8 (207)

]6. Пi:готовка до контрольноТ роботи J,lЪ 7

Кредит 12. Обсrryгов}ъаннrI в аеропортi.
Повiтрянi транспорт}ъальнi компанiТ США 29

27
Закрiплення матерiалу, вивченого на црактIIЕIному заняттi; робота зi словником; впр. 9 (215),
17 {2\7),9 (222), 19 (226)

28.
Закрiпленгlя матерiалу, вивченого на практиt{ному заняттi; робота зi словником; впр. 4-5
(228),12 (2з1)
Письмо: впр. 4 (228), 4 (2З4)

29 Цiдготовка до контольноТ роботи J,{Ъ 8

Кредит 13. Готелi - тиIIи та категорii, типи KiMHaT та пансiону, послуги та ycTaTKyBaHHl{ 29

30
Закрiплення MaTepialry, вивченого на практIгIному заняттi; робота зi словником вrлр,7 (2З7),
9 (238)
Аудiювання; вuр. 8 (2З9),6 (2З6)

з1
Закрiшrеr*rя матерiаlцr, вивченого на практиЕIному заняттi; робота зi словником; впр. 10
(262),6 (266), 9-10 (26,7-268),8 (2,12), |0 Q74)
Аудiюваr+rя: впр. 5 (265), б Q70)

-, Z.
Закрiплешlя матерiалу, вивченого на Iтракти.Iному заrrяттi; робота зi словнrжом; впр. 10 (279)
Письмо: впр. 11 (280)

Кредит 14. Готелi - служби, резервраш{я,
реестрацiя при поседеннi та виселеннi 29

JJ
Закрiшlеrшя матерiапу, вивченого на IтрактиtIному заrrяттi; робота зi словником; впр. 10 (29l)
Аулiюваrшя: впр. 7-9 (290-291')

з4.
Закрiплеrпrя матерiаlцr, вивченого на практшIному заняттi; робота зi словнrжом; впр. 16 (28З)
Письмо: впр. ll (292)

з5. Пiдготовка до контрольноi роботи М 9

Кредит 15. Тiло людини, гагцвi медшlиtпл 29

з6.
Закрiплення матерiалу, вивченого на практичному заняттi; робота зi словником впр.6 (266),
9-10 (26,|-268)

з1 Закрiгr,rення MaTepiary, вивченого на практичному затrяттi; робота зi словником; впр, 8 (272),
l0 (274), ll (285)

Кредит 1 б. Медпрацiвники, фахiвцi, протез}ъаннrI 29

з8.
Закрirшенrrя MaTepiarry, вивченого на шрактиIIному заняттi; робота зi словнrжом; вгrр. l l
Q85), б Q66), 9-10 (267 -268), ц Q,7D, ю Q74)

з9 Аудiювання: впр. 8-10 (284-285)
40. Пiдготовка до контрольноТ роботи ЛЪ 10

Кредит 17. Лiкува_пьнi зашrади. IMyHHa система.
Ьороби Ta'lx сr.лмптоми. Травми та iх лiкlrвання 29

41 Робота зi словником с.495-499

Робота зi словником с. 499-500
Кредит 18. Медичнi iнструпленти та хiрургiчне устаткуванrrя. ЗахворюванIuI серця, цудЕоТ

клiтkи, шкiри, в).ха, горла, носа, черевини, очей. Галузi нетрадицiйноi медrд{rаrцl. Мова i
мозок

29

4з Робота зi словrп,rком с. 501-502
44. Робота зi словником с. 50З-505
45. Пiдцотовка до контрольноi роботи ЛЪ l 1

Разом за II семестр: 290
Разом за навчальний piK: 520

8. Iндивiлуальне науково-дослiдне завдання
Iн,ливiдуальне науково-дослiдне завдання складасться з двох напрямiв:
I - пiдготовка та захист контрольноТ роботи (:--tя cTr,leHTiB ЗФН):
II - пiдготовка докJIадного переказ},з Te\{1.1. есе (rrя стулентiв ДФН).

Kpumepii оцiнкu конmроллrноi робоmu
,Що контрольних робiт пре.]I'яв-lrtються HacTr пнi вимоги:
l. Самостiйнiсть розробки Te\fll на ocHoBi поглибленого вивченнrl першоджерел i лiтератури до неТ.
2. Чiткiсть i послiдовнiсть вIlLlа-]ення rtaTepiaгy вiдповiдно до самостiйно складеного план\,; у

текстовiй частинi кожне питаннJI гLlан} ( зав:ання) lrac бчти видiлено окремо.



1

2
з

3. ПpaBrr-rbHicTb офорrr_-rення HaBe_]eнrrr r роботi цltтат i BItHocoK.
-1. Наявнiсть \'загаlьнець i BltcHoBKiB. зроб.-теrпrх на ocHoBi вивчення .-тiтерацрri зага-то\1.
5. Наявнiсть iправrrrьне офорll--теrтня сIпiск\ _riтерац,ри (з точтллuи бiблiографiчни\{}l _]ани\{iт). якr

ст\ _]ент вI{вчI{в i використав при написаннi KoHTpo.-TbHoi' роботи.
У контрольнiй роботi мають бути вi,rобра;кенi го,-rовнi питанrrя теми i покtlзано вмiння;

о вi:бирати найважлlвiший матерiап, Iцо стосч€ться теми:
. перекоцlиво обгрунтовувати i apnrreHrlBartl to.roBHi по-lоження роботи:
. викJIадати питання грамотно, стисло. ясно. послiдовно, робити правильнi логiчнi висновки та

},загаJчьнення.

Кр um ер it о ц i н ю в а н ня d о t<,ц а0 н о z о п ер еказу, е с е :
1. Помилки у змiстi
- Пропуск важJIивого смислового ланки
- Прогrуск декiлькох смислових ланок
- <Стисненrrя) тексту
- Фактичнi перекр}чуваннJI
- Порушення логiчноТ послiдовностi (перестатrовки)
2. Граматичне i мовне оформленrrя
- Утруднення з початком перекzву
- Вiдсутнiсть граматиtIного завершеншI тексту
- Вiдсутнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозицiями i частинами
- Граматичнi помилки
- MoBHi поми,IIки
З. Зага,rьне враженнrI
- (Безадресовiсть> переказу
- Невиразнiсть переказу

3aztmbHi Btlлrozlt do вuконання iHlu BiDy blbHo zo з авdання :
П овн оm а BuKoH ання з авd ання : Елеплентарна: Фрагментарна; Неповна; Повна.
PiBeHb сачосmiйносmi сmуdенmа., пiд керiвництвом викладача; консультацiя викладача;самостiйно.
PiBeHb нqвчапьно-пiзнаваltьно| diя,lьносtпi: Репролуктивний; Алгоритмiчний; Продуктивний;

Творчий.
9. Форпrrr роботи та критерii оцiнювання

Рейтиттговий контроль знань студентiв здiйснюеться за 100-бальною шк€ltrIою;
IIIкала нацiональна та ECTS

Форми поточного та пiдсумкового контролю.Комплексна дiагностика зЕань, 1мiш i н€tвиЕIок студеЕгЬ iз
Дисrцrшliни здiЙсшоеться на ocHoBi результатiв проведеЕIuI поточного й пiдсумкового контроJIю знань (КР).
Поточне офrшованrrя (iндлвiдуальЕе, црупове i фроrrтшьне опич.ваншI, са]иостiйна робота, самокоrrгроrь).
ЗавДанняr,r поТочного коЕгроJIю е систематш{на перевiрка розумiння та засвоеншI tIрогрЕlI\4ового MaTepiaлy,
виконанюI црактиtIнIlD(, лабораторtпоt робiт, рлiння самостiйно оцраIIьов)rвати тексти, скJIадашUI конспекту
рекомендованоТ лiтератури, написанIUI i захист рефераry, здатцостi гrублiчно чи письмово цредставJUIти
певний матерiал.
Завданняrл пiдсlмкового ко}IтроJIю (КР, залiк) с перевiрка гJIибини засвоеш{я студеIпом гIрограмовою
матерiапу модуJuI.

Крumерil оцiнюванttя вilповidей на пракmачнах заняmmях:

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЬНОЮ ШКАЛОЮоцIнкА
ектс

СУМА БАЛIВ

екзамен залlк
А 90-100 5 (вiдмirтно) 5/вiдм./зараховано
в 80-89

с 65-,79
4 (добре) 4/добреl зараховано

D 55-64
Е 50-54 З (задовЬно) З/задов./ зараховано

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано

За
шкалою
ECST

PiBeHb
навчальних
досягнець
студентiв

Оцiнка КритерiТ оцiнювання навчальних досягнень студентiв

А Високий
piBeHb 5

вi:повi:ь або завдання вiдзначасться tIовнотою виконання без
_]опо\{огIi вIlL-та]ача.



Стl:егп Btl.,lo_]ic \ загаlьнен}L\lи знання\{[l з пре]\lета-
арц \{еггтованtr BtlKoP}iCTOB}c i\ \ HecTaH]apTFt]f\ сt{т\ацiяr: BrtLc

застосов\ватIi вliвченIll"l \{aтepiarl Jля BHeceHIUl Rlacнlп
аРГ\ 11eHToBaHIi\ с\ _}кень \ прак-тиаIнЙ педагогi.rнiй :Ьъностi.
CTrleтrTrtac crtcTerrHi. дiсвi здiбностi у навчальнiй liыbHocTi.
KopItcT\ еться ширю{м арсенацом засобiв доказу свосТ лл.tки, вiрiшус
cKla;H i проб.:rеrrнi завданнrI, схиьний до системно-науковою аналiз1
та прогноз}ванiтl явиш; yvric сгавлrп.r та розв'язувати проблеми,

в Високий
piBeHb 4,5

Вiдповiль i завданriя повнi з деякими огрiхами, виконанi без
допоNtоги викладача.
CTy,leHT вiльно володiс вивченим матерiалом, зокрема1 застосовуе
його на практичi, BMie ана;riзувати i систематизувати на}кову та
методичтту" iнформачiю. Використовуе загальновiдомi доводи у
шаснй аргуlиентацii, здатен до самостiйного опрацюваннrI
навчаJ,Iьною MaTepiary; викону€ дослiдrппъкi завдання, a,re потребус
консультацii викладача.

с
,Щостатпiй

piBeHb 4

Вiдrовiд i завдаr*rя вiдзначаються неповнотою вrдсонаr*rя без
допомоги викJIадача.
Сryлеtrг може зiстzlвитIд узагаJьIilrтI4 систематизрати iнфрмацiю
пiд керЬlппlгвом вIжJIадача; знzlшul е достатньо повIIимщ вЬно
з€lýтосовуе вивчеrшй матерiал у стандаргIilD( педаюгiчнI.D( ситуацiях.
Вiдповiд його повна, догiчна, обlРуrrюваllа, аJIе з деякими
нетоIIностями. Здатен на pearoliro вiдlовiдi irrшого студента,
оtраIцовати матерiал са},IостiйЕо, BMie пi,щоryвати реферат i
зt}хистити йою наfuа;кlпвiгпi положеrтrя.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

Вiдповiдь i завдання вiдзначаютьsя неповнотою виконання за
консул ьтачiсю викJIадача.
Стулент во-ltодiс матерiалом на початковому piBHi (значну частину
матерiапу, засвою€ на реrrродуктивному piBHi). З допомогою
вlftiхадача з,]атен вiлгворювати логiку на}кових положеIъ; ма€

фрагментарнi навlтIки в роботi з пiлруlrпп<ом! науковимиджерелами;
мас стiйкi навIдIки роботи з конспектом, може самостiйно оволодiти
бiльшою частиною навччL,Iьного MaTepiairy. Може ана,riзувати
навчапьний матерiал, порiвнювати i робити висновки; вiдповiдь
його правильна, ;Lле недостатньо осмислена

Е
початковий

piBeHb J

Вiдцrовiш i завдашrя вiдзначаються фрагмеlrгарнiстю виконанIuI за
консультафею викJIадача або пiд Його керiвrпщтвом.
Сryлетrг вотrодiе rавчаrшпл4 маrерiалопц вrавlrяе здатяiсть еJIемеЕrфно
викIItlсмдддý/.
Сryдетrт володiе матерiа.пом rm pbHi oKpeMIlD( фрагмеrrгЬ; з
допомогою викJIадача викоЕуе елементарнi завдашц; коЕIроJIюе
свою Bi,щloBiд з декi"тькох гросII.D( речень; здатrш,шl усно вiдгворити
oKpeMi частини теми; мае фрагмешrарнi увпеr*rя про робоry з
НаУКОВо-метOд,rЕIним дкфелом, вiлсупri сформованi уллir*rя та
нtlвиtIки

х Низький )

Вiдповiдь i завдання вiдзначаrоться фрагментарнiстrо вrдсонаr*rя
пiд керЬш-пlгвом викJIадача.
Теоретичшй змiст курсу засвоено чtlgгково, небхffi rракгишiумiши
робсrги не сфрмованi, бiьшiсгь перфачеrпо< нilвtlillъною прtрамою
IfiIBTItIJШII]D( ЗавЦнь не ВикоI*ШЮ,

Оцiнка 3а вuконання iHduBidyaJ,lrшozo науково-dослilноzо завdання, зовdань самосmiйно'i робоmuв
uсmавлясmься з урочlванняJ|l mаках парамеmр iB :

якiсними кDитерiями оцirтювання виконання iндивiд}rальнлrх завдань студентами с:
1, П ов ноmа вuконання завdання :
о ýлементарна:
о фрагментарна:
. Повна;
о ýеповна,
2. PiBeHb сеиосmiйносmi сmуОенmа
. пiд керiвництво\1 вIIr.Iа]ача:



. KoHc\.lbTaLuJt вI{Llа]ача:
о ca\{ocтii"lнo.
3. Сфор.човонiсmь навчцlьно-iнфор.ttацiйньt |,.+tiHb (.роботlr з пi:ручникоtl. во-то_]iння рiзнIп{I1 способа\l}t
1.1панrUI. сtilа]ання L]ац,, реl-tензil"i. конспект\. вrtirтrrя корисцъатися бiб.,riотекою. спостере;кеннlI.
експерrплегт тошо)
4, Сфор.човоНiсmь новчсL7ьно-iнmетеклпу[L7ьнu-l ),,|!iHb (визначення лонrIть, аналiз, синтез. порiвняттня.
t-rаСифiкаirЙ. систематиЗацЙ. vзагапьнен}.ul, абстраг}ъашrя. вмiння вiдповiдати на заIмтаннrI, виконувати
творч i зав_]ан ня тошо):
5, PiBeHb сфорл+tованосmi фаховьх ,цеmоOuчнu-х BMiHb (вмiння засmосовуваmu на пракmuцi набуmi
знання):
. ниЗький - володiння умiнrrям здiЙсrцовати первинну обробку навчальноТ iнформацiТ без лода,чьшого
iT аналiзу;
о середнiй - 1мiння вибирати вiдомi способи дiй для виконаннrl фахових завдань;
. достатнiй - застосовуе набутi знаннrI у стандартних практиЕIних сиryацiях;
. високий - володiння 1,1чтiнням творчо-пошуковоi дйльностi.

ECST

За
шкалою

PiBeHb
навчальних
досягнень
студентiв

Оцiнка КритерiI оцiнювання навчальних досягнень студентiв

А
Високий
piBeHb 5

Завданrrя вiдзначаеться повIiотою викоЕаIlrul
викJIадача.
- Влтзначас рiвепь поiнформованостi потрбшй шя пр "ииняття

рiшеrrь, Вибирае iнформацiйнi джерела, адекватнi цiлi проекry.
. Користуеться широким арсеЕаJIом засобЬ доказу свосТ думки,
вирiшуе складнi проблемнi завдаЕIuI методиЕIного характеру;
схrтlьний до системно-наукового ана-tliзу та цроrчозуванIuI
педагогiчних шлщ; уллiе стaIвити та розв'язрати щrоблеми. Робить висновки i прIй,rае рiшеr*rя у сиryацiТ невизначеностi.
Володiеумiшrлrлитворчо-пош}atqовоiдiя,тьностi.

без допомоги

в Високий
piBeHb 4,5

, Завдання - повнi, з деякими огрiхами, виконанi без догtомоги
викладача.
. Плануе iнформаuiйний поrrryк; володiс способами систематизацii
iнформачiТ;
. Використову€ зага-lьновiдомi доводи у власнiй аргуrчrентачii, здатен
до самостiйного опpaLцoBaHHrI навчzlJ,Iьного MaTepiary; виконус
дослiдницькi завдантrя, але потребус консультацiТ викладача.
. Робить висновки i приiш.rае рiшенlrя у сиryацii невизначеностi.

1ннrIми дuшьностr

с
Щостатнiй

piBeHb 4

. Завдаlпrя вiдзначаеться неповнотою виконаЕня без допомоги
викJIадача.
. Iнтерпреryс отримаЕу iнформацЬ у KoHTeKcTi своеi дiяльностi,
Критично ставиться до отриманоi iнформачii; наводить аргу]\{еIтти
. Сryдент може зiставити, узагапьнити, систематизувати iнформацiю
пiд керiвншдтвом викJIадача; вiльно застосовуе вr.rвчений матерiыr у

. Завдання вiдзначаеться неповнотою виконання за консультацiею
викладача.
. Застосовус запропонований вчителем спосiб отримання iнформачiТ
з декiлькох джерел; мае фрагментарнi навIтчки в роботi з
пiлрl^rником, науковими джерелами, мае стiйкi навички роботи з
конспектом.. Усвiдомлlое, якою iнформачiею з питанIul BiH володiс. а
якою Hi;
. Може ана.тiзl,вати навчапьний матерiал, порiвr*овати i робttти
BiicHoBKIl. \fоже самостiйно оволодiти бiльшою частиною
на вчаl ь ного rtaTepia_Tr .

. Вlrбliрас Bi:orIi способи дiй д"rя виконаннlI фаховlтх NlетодичнIlх
зав ]ань.

3,5D
Середнiй

piBeнb

Е
початковиl-r

piBeHb

. Завlання вiдзначаеться фрагментарнiстю виконан}uI
консr _lьтацiсю вик-r]адача або пiд його керiвництвом.
. \'свilоrт.-тюс недостатнiй обсяг iнфорпrачiТ

за

. Застосовус
rrацii з о:ного::_] j _i:,_]зj,нltй вrtк-tа_]ачем спосiб отпимання



дкерелщ мае фрдilеЕгФЕi уявлеЕЕя trро Фгу з Еа)rковпх
жереJIоrл.
. ДемонgIруе oTpElIaEoT iнформапiТ. Rемонструе

висgовкЬ з певною питzlЕЕя. Вцсугяi сформованi умiшя
та ЕtlвиIIкЕ.
. Володiе 5rMiшяrr здiйсЕюватЕ первинIIу обробку навчаrьноi
iнформацii без подzlJIыцого iT ана-тriзу.

Fх Низький 1

Завдання вilзначасться фрагментарнiстю виконання пiд
KepiBH ичтвом вI{iOrIадача.

Необхiднi практичнi умiнilя роботи не сформованi, бiльшiсть
передбачеЕих навчzIльною trрограмою навчatльних завдань не
виконано,

Кiлькiсть балiв, якi студенти отримують за 18 кредитiв

I

п

t8. Засоби дiгностики
ЗаСОбами дiагностики та методамЕl демонстрування результатiв навчання €: завдання до

практиt{них занять, завданнrI для самостiйноТ та iндlлвiдуальноi роботи (зокрема есе, реферати),
презентачiТ результатiв дослiджень, TecToBi завдання, контрольнi роботи,

11. Методи навчання
Усний викJIад MaTepiary: наукова розповiдь, спрямована на аналiз фактичного матерiалу;пояснення

- ВеРбаЛьниЙ метод навчання, за допомогою якого розhриваеться cyTHicTb певного явища, закону, процесу;
проблемне навчаннrI, робота з пiдручником та додатковими джерелами, спостереженнrI над усним
МОВЛеНнlIМ, спосТереження над мовним матерiалом, порiвняльниЙ аналiз, виразне читання TeKcTiB;
iлюстрацiя - метод навчаннrI, який передбачас показ предметiв i прочесiв у ix символiчному зображеннi
(ма"rгrонки, схеми, графiки та iH.).

12. IVIетодичне забезпечення

1. Навчально-методиЕIнийкомплекс

2. Навча,rьно-методtтчний посiбник длпя самостiйнотроботи з практики усного та trисемного мовлення для
студентiв III курсу денноТ та заочноТ форм навчання спецiальностi 6.020303 <Фiлологiя. Переклад> '
Усаченко I.B. - МиколаiЪ: 2016. З7 с.

3. НiкiшинаВ,В. Let's Read and Discuss: Навча,rьний посiбник з домашнього читання за po\Iaнo\I
А. KpicTi <Трагедiя у трьох акта\)) д.lя cat"tocTiliHoi роботи студентiв денноi та заочноi форlt навчання
Спецiальностi 035.04 Фiлологiя (Германськi N{ови та лiтерат,чри (перекпа.л вюпючно)). Мико.lаiв. ]tJ 1S,

262 с,

12. Рекомендована лiтература
Базова

ЧеРНОВаТиЙ Л.М., Карабан B.I.. Ковапьччк H.N4., Набокова l.Ю., Пчелiна С.Л., Рябш,< М.В. Практliчнrriт
курс англiЙськоi мови: ПiлручнlrК .а]я ст\,.]енТЬ третьогО курсу вищИ-х закпаiiв освiти (фi-rо.rогiчнi
спецiальностi та спецiа-rьнiсть <<|{9рg1,1зlli). - Вiнниця. НОВА КНИГА, 2006. 5]0 с.

1

Поточне тестування та самостiйна робота
Контрольна

робота
Iспит

Накопичув
альнi балиl

Сума

к1 ю кз к4 к5 кб к7 к8
200 (40х5

кр) 800
l00 42+\

8

42+
18

100
42+
18

42+1

8
100

42+
18

Поточне тестування та самостiйна робота
Контрол

ьна
робота

Iспит Супlа

к9 Kl0 Kl1 к12 кiз к14 к15 к16 к17 Kl&
240 (40хб

кр) 400 1 000100
42+
18

42+
18

42+
l8 100

42+
18

100
42+
18

100
42+
l8

х 0,6 - mах 600 б.



2. Кирсанова С.В. обсуждаем прочttтанное, ПособIiе по .]о\{ашнем)/ чтению на английско\{ языке. \1.:
Высшая школа, t991, - 12'7 с,

ffопомiжна
З. Горлон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник для ин-тов и фак-

тов иностр. языка. - М.: Высш. школа, 1974.

4. КаушанскаяВ.Л., КовнерР.Л. и др. Грамматика английского языка: Пособие д,ul студентов пед.
институтов и ун-тов / Пол рел. проф. Б.А. Ильиша. - М., 1998.

5. Корунечь I.B. Теорiя i лрактика перекладу. - Вiнниця: НОВА КНИГА, 2003.

6. Нiколаева С.Ю., Соловей M.I., Головач Ю.В. та iH. Програма з англiйськоТ мови для
унiверситетiв/iнститутiв (п'ятирiчний курс навчання). К.: КиiЪ. держ. лiнгв. ун-т, 2001.

7. Практлтческий курс английского языка. З курс: Учеб. для пед. вузов по спец. <Иностранные языки> /

под ред. В.Щ. Аракина. - 4-е изд., перераб. и догl. - М.: Гуманит. изд. ueHTp ВЛА.ЩОС, 1999. - 4З2 с.

8. Ребрiй О.В. Перекладацький скоропис. - Вiнниrrя: Подiлля-2000, 2002.

9. Балла M.I. Англо-украiнський слов}lик (в 2-х томах). К.: OcBiTa, 1996.

10. Ьараrцев К.Т. Англо-украiнський фразеологiчний словник. - К.: Радянська школа, 1969.

1 1. Oictum Factum Practical University Grаmmаr / L. Сhеrпочаtу, V. КаrаЬап (eds.) - Vinrry.tsya: Nova Knyha,
2005.

|2. l.C. Wells. Pronunciation Dictionary. - Longman, 2000.

13. Longman Dictionary of Сопtеmрогаry English. Longman, 2003.

14. пе- Webster's Dictionary and Тhеsаurus of the English Language / School. Ноmе and Office Edition /
230.000 Enffies. 1.248 Pages. Lexicon Publications. Inc. Danbury, СТ, 1993.
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