




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  -4 

 

Галузь знань 

053 Психологія 

Освітня програма: 

Психологія 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

доповіді, реферати. 

 

Спеціальність 

053  Психологія 

 

Рік підготовки: 

3 3 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 
5 6 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Практичні 

20 год. 20 год. 

Самостійна робота 

40 год. 40 год.  

Вид контролю: ПМК, залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 120 год: 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (33%/67%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  -4 

 

Галузь знань 

053 Психологія 

Освітня програма: 

Психологія 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

доповіді, реферати. 

 

Спеціальність 

053  Психологія 

 

Рік підготовки: 

3 3 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 
5 6 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Практичні 

6 год. 6 год. 

Самостійна робота 

54 год. 54 год.  

Вид контролю: ПМК, залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 120 год: 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – 

самостійна робота (7% ~ 93%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:формування навичок практичного володіння іноземною мовою як засобом 

спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами.  

Завдання курсу: 

1. Розвинути вміння та навички письма, читання і перекладу англійською мовою. 

2. Розвинути навички комунікативного спілкування англійською мовою за темами 

повсякденного спілкування. 

3. Удосконалити вміння і навички сприймати мову як при безпосередньому спілкуванні, так і 

під час аудіювання. 

4. Удосконалити вміння і навичкидіалогічно та монологічно спілкуватися в межах тем, 

зазначених програмою. 

5. Навчити передавати в усній та письмовій формах здобуту при 

читанніінформаціюанглійськоюмовою. 

Передумови для вивченнядисципліни:шкільний курс іноземноїмови, іноземнамова, 

іноземнамова за професійнимспрямуванням. 

Навчальнадисциплінаскладається з 4-х кредитів. 

Очікуванірезультатинавчання: 
- знання лексичногомінімуму, якийнеобхідний  для володінняусними формами спілкування, 

щовключаєзнаннялексичниходиниць, тобтослів та словосполучень, 

якімаютьнайбільшусемантичнуцінність і часто вживаються в іншомовномуспілкуванні на 

рівнімонологічного, діалогічного та спонтанного мовлення; 

- знання граматичногомінімуму, якийнеобхідний для володінняусними та письмовими формами 

спілкування, щовключаєзнанняграматичних структур та їхкомпонентів: іменник: рід та число 

іменників; прикметник: ступенійогопорівняння, узгодженняіменників з прикметниками; 

прислівник: ступенійогопорівняння, використанняприслівників з дієсловами; дієслово: дійсний, 

умовний та наказовийспособидієслів, часидієслів, інфінітив, герундій та граматичніконструкції 

з їхвикористанням; порядкові та кількіснічислівники; прийменник. 

-   вміння володітикомунікативним аспектом спілкування; 

- вміння вживатиграматичніструктури;  

- здатність вести бесідузагально-побутового характеру;  

- знання правилмовногоетикету, вміння читатихудожню та 

спеціальнулітературуанглійськоюмовою на загально-побутові теми та 

текстизіспеціальностілінгвістичногонапрямку з метою пошукуновоїінформації;  

- здатність перекладатитексти за спеціальністю (мовознавчої тематики); 

- здатність виявлятиобізнаність в основах міжкультурногоспілкування.  

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

Застосовуєдосягненнянаціональноїтасвітовоїкультуриувирішеннівласнихпрофесійнихтажиттєв

ихзавдань; володієрозвиненоюкультуроюмислення, 

уміннямяснойлогічновисловлюватисвоїдумки; володієнавичкаминауковоїорганізаціїпраці; 

розвиваєнавичкисамостійногоопануванняновихзнань; умієпрацюватиздовідковоюлітературою, 

різнотипнимисловниками, електроннимибазамиданих, системамиінформаційногопошуку.  

ІІ. Фахові: вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, стилістики для 

здійснення іншомовної комунікації;  усвідомлює і контролює організацію змісту, знань і 

навичок перцепції та продукції символів, із яких складаються письмові тексти; розуміє 

загальний зміст і суттєві деталі автентичних аудіо- і відеоматеріалів, пов’язаних з академічною 

та професійною сферами; розуміє основні ідеї та розпізнає конкретну інформацію в ході лекцій, 

семінарів, конференцій, дискусій за темами відповідного академічного і професійного 

спрямування; розуміє автентичні тексти, пов’язані з академічною та професійною діяльністю, з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та ресурсів мережі Інтернет; вміє 



визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та 

спеціальністю, писати академічну та ділову документацію, пов’язану з особистою та 

професійною сферами (резюме, життєпис, заяви), анотувати наукові тексти іноземною мовою; 

володіє уміннями та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність, зумовлену 

професійною та комунікативною метою. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Органи почуттів.  

1.Розмовна тема: Органи зору.Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2.Розмовна тема: Органи слуху. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

3.Розмовна тема: Органи дотику. Граматика: Часи групи Simple, часи групи 

Continuous.Дієслівні структури  

4.Розмовна тема:. Органи нюху. Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous.Дієслівні 

структури  

5.Розмовна тема: Органи смаку.Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous Структура 

"usedto". 

Кредит 2.Мозок людини та його функції 

6.Розмовна тема: Що таке інтелект. Психометричний підхід . Граматика: Часи групи Simple, 

часи групи Continuous.Структура "usedto". 

7.Розмовна тема: Розум людини-нові відкриття. Граматика: Теперішній неозначений час 

(пасивний стан). 

8.Розмовна тема: Особистість- природа чи виховання?Граматика: Іменник. 

9.Розмовна тема: Вісім розвідок Гарднера. Стилі навчання.Граматика: Іменник. Множина 

іменників. 

10.Розмовна тема: Розумова межа.Граматика: Числівник. Прикметник.  

Кредит 3. Мед. психопатология 

11.Розмовна тема: Введення у психічні розлади.Граматика: Числівник. Прикметник. 

12.Розмовна тема: Психічні розлади. Граматика: Теперішній тривалий час (пасивний стан). 

13.Розмовна тема: Фобійне порушення або невроз. Граматика: Часи групи Perfect. Займенник. 

14.Розмовна тема Боїшся літати?Граматика: Часи групи Perfect. Займенник 

15.Розмовна тема: Дитячі страхи.Граматика: Майбутній неозначений час. 

  Кредит 4. Здатність сприйняття   

16. Розмовна тема: Сприйняття.Граматика: Майбутній неозначений час.  

17. Розмовна тема: Ілюзії сприйняття та сприйняття-спотворення. Граматика: Вираження 

необхідності в англійській мові.  

18.Розмовна тема : Ілюзії. Граматика: Вираження необхідності в англійській мові.  

19.Розмовна тема: Ілюзії психічного значення. Граматика: Модальні дієслова.  

20.Розмовна тема: Який твій улюблений колір? Колір у моєму житті. Граматика: Модальні 

дієслова.  

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Органи почуттів. 

Тема 1.Розмовна тема: Организору .Граматика: 

ЧасигрупиSimple, часигрупиContinuous. 

6  2   4 

Тема 2.Розмовна тема: Органи слуху. 6  2   4 



Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous. 

Тема 3.Розмовна тема: Органидотику. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous .Дієслівніструктури 

6  2   4 

Тема 4.Розмовна тема:. Органи нюху. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous .Дієслівніструктури 

6  2   4 

Тема 5.Розмовна тема: Органи смаку. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous Структура "usedto". 

6  2   4 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

Тема 7.Розмовна тема: Щотакеінтелект. 

Психометричнийпідхід .Граматика: 

ЧасигрупиSimple, часигрупиContinuous 

.Структура "usedto". 

6  2   4 

Тема 8.Розмовна тема: Разум людини-

новівідкриття. Граматика: 

Теперішнійнеозначений час (пасивний стан). 

6  2   4 

Тема 9.Розмовна тема: Особистість- природа 

чивиховання? Граматика: Іменник. 

6  2   4 

Тема 10.Розмовна тема: ВісімрозвідокГарднера. 

Стилінавчання. Граматика: Іменник. 

Множинаіменників. 

6  2   4 

Тема 11.Розмовна тема: Розумова межа. 

Граматика: Числівник. Прикметник. 

6  2   4 

Кредит 3.  Мед.психопатологія 

Тема 12Розмовна тема: Введення у 

психічнірозлади. Граматика: Числівник. 

Прикметник. 

6  2   4 

Тема 13.Розмовна тема: Психічнірозлади. 

Граматика: Теперішнійтривалий час (пасивний 

стан). 

6  2   4 

Тема 14.Розмовна тема: Фобійнепорушенняабо 

невроз. Граматика: ЧасигрупиPerfect. 

Займенник. 

6  2   4 

Тема 15.Розмовна тема Боїшсялітати? 

Граматика: ЧасигрупиPerfect. Займенник 

6  2   4 

Тема 16.Розмовна тема: Дитячі страхи. 

Граматика: Майбутнійнеозначений час. 

6  2   4 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

Тема 17. Розмовна тема.Сприйняття. 6  2   4 

Тема 18. Розмовна тема .Ілюзії сприйняття та 

сприйняття-спотворення 

Граматика: Вираження необхідності в 

англійській мові. 

6  2   4 

Тема 19. Розмовна тема.Ілюзії. 

Граматика: Вираження необхідності в 

англійській мові 

6  2   4 

Тема 20. Розмовна тема. Ілюзії психічного 

значення 

6  2   4 



Граматика: Модальні дієслова 

Тема 21.Розмовна тема.Який твій улюблений 

колір? Колір у моєму житті 

Граматика: Модальні дієслова. 

6  2   4 

Разом за курс 120  40   80 

 

4. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Органи почуттів. 

1 Розмовна тема: Органи зору 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2 

2 Розмовна тема: Органи слуху 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2 

3 Розмовна тема: Органи дотику 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous.Дієслівні 

структури  

2 

4 Розмовна тема:.Органинюху 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous.Дієслівні 

структури  

2 

5 Розмовна тема: Органи смаку. 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous Структура 

«usedto». 

2 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

6 Розмовна тема: Що таке інтелект. Психометричний підхід  

Граматика: Часи групи Simple, часи групи 

Continuous.Структура«usedto». 

2 

7 Розмовна тема: Разум людини-нові відкриття 

Граматика: Теперішній неозначений час (пасивний стан). 

2 

8 Розмовна тема: Особистість- природа чи виховання? 

Граматика: Іменник. 

2 

9 Розмовна тема: Вісім розвідок Гарднера. Стилі навчання. 

Граматика: Іменник. Множина іменників. 

2 

10 Розмовна тема: Розумова межа. 

Граматика: Числівник. Прикметник. 

2 

Кредит 3. Мед. Психопатология 

11 Розмовна тема: Введення у психічні розлади. 

Граматика: Числівник. Прикметник. 

2 

12 Розмовна тема: Психічні розлади 

Граматика: Теперішній тривалий час (пасивний стан). 

2 

13 Розмовна тема: Фобійне порушення або невроз 

Граматика: Часи групи Perfect. Займенник. 

2 

14 Розмовна темаБоїшся літати? 

Граматика: Часи групи Perfect. Займенник 

2 

15 Розмовна тема: Дитячі страхи. 

Граматика: Майбутній неозначений час. 

2 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

16 Сприйняття. 

Граматика: Майбутній неозначений час. 

2 

17 Ілюзії сприйняття та сприйняття-спотворення 2 



Граматика: Вираження необхідності в англійській мові. 

18 Ілюзії 

Граматика: Вираження необхідності в англійській мові. 

2 

19 Ілюзії психічного значення 

Граматика: Модальні дієслова. 

2 

20 Який твій улюблений колір? Колір у моєму житті 

Граматика: Модальні дієслова. 

2 

Разом 40 

 

5. Самостійна  робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк. 

годин 

Кредит 1. Органи почуттів. 

1 Твір на тему «вплив ароматів на емоції людини» 4 

2 «Ілюзіїпсихічногозначення». Читання та переклад тесту 4 

3 Пам'ять на всі смаки 4 

4 «як відрізнити праву півкулю від лівого». Опрацювання тексту науково-

популярного стиля 

4 

5 Порівняннявживанняминулогонеозначеного, теперішньогоперфектного 

та минулогоперфектногочасів. Виконаннявправ. 

4 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

6 Твір на тему «Двомовний мозок» 4 

7 How good is your memory?обговорення теми 4 

8 Комунікативнаситуація “Improving your memory 4 

9 Do you know your right brain from your left?читання та стислий  переказ 

тексту 

4 

10 Твір на тему «Двомовний мозок» 4 

Кредит 3.  Мед. психопатология 

11 Як контролювативорожість. Комунікативна ситуація 4 

12 Комунікативна ситуація: 

Проблемаособистостівсоціальнійпсихології.Співвідношенняпонять“індиві

д”,“особистість”,“індивідуальність” 

4 

13 Стрес та захворювання. 4 

14 Комунікативнаситуація: Проблемаособистості 4 

15 Аналіз почерку.Як почерк може охарактеризувати людину. 4 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

16 Твір на тему «секретивашого сну» 4 

17 Підготовка до бесіди на тему: якийтвійулюбленийколір? 

Колірвмоємужитті. 

4 

18 Виконання граматичних вправ 4 

19 Наука Фізіогноміка.читання тексту та йогостислий переклад. 4 

20 Опрацювання тексту науково-популярного стиля  4 

 Разом 80 

 

Структура навчальної дисципліни  

(заочної форма навчання) 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 



Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Органи почуттів. 

Тема 1.Розмовна тема: Организору .Граматика: 

ЧасигрупиSimple, часигрупиContinuous. 

8  2   6 

Тема 2.Розмовна тема: Органи слуху. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous. 

8  2   6 

Тема 3.Розмовна тема: Органидотику. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous .Дієслівніструктури 

6     6 

Тема 4.Розмовна тема:. Органи нюху. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous .Дієслівніструктури 

6     6 

Тема 5.Розмовна тема: Органи смаку. 

Граматика: ЧасигрупиSimple, 

часигрупиContinuous Структура "usedto". 

6     6 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

Тема 6.Розмовна тема: Щотакеінтелект. 

Психометричнийпідхід .Граматика: 

ЧасигрупиSimple, часигрупиContinuous 

.Структура "usedto". 

8  2   6 

Тема 7.Розмовна тема: Разум людини-

новівідкриття. Граматика: 

Теперішнійнеозначений час (пасивний стан). 

6     6 

Тема 8.Розмовна тема: Особистість- природа 

чивиховання? Граматика: Іменник. 

4     4 

Тема 9.Розмовна тема: ВісімрозвідокГарднера. 

Стилінавчання. Граматика: Іменник. 

Множинаіменників. 

4     4 

Тема 10.Розмовна тема: Розумова межа. 

Граматика: Числівник. Прикметник. 

4     4 

Кредит 3.  Мед.психопатологія 

Тема 11 Розмовна тема: Введення у 

психічнірозлади. Граматика: Числівник. 

Прикметник. 

8  2   6 

Тема 12.Розмовна тема: Психічнірозлади. 

Граматика: Теперішнійтривалий час (пасивний 

стан). 

8  2   6 

Тема 13.Розмовна тема: Фобійнепорушенняабо 

невроз. Граматика: ЧасигрупиPerfect. 

Займенник. 

6     6 

Тема 14.Розмовна тема Боїшсялітати? 

Граматика: ЧасигрупиPerfect. Займенник 

6     6 

Тема 15.Розмовна тема: Дитячі страхи. 

Граматика: Майбутнійнеозначений час. 

6     6 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

Тема 16. Розмовна тема.Сприйняття. 8  2   6 

Тема 17. Розмовна тема .Ілюзії сприйняття та 

сприйняття-спотворення 

6     6 



Граматика: Вираження необхідності в 

англійській мові. 

Тема 18. Розмовна тема.Ілюзії. 

Граматика: Вираження необхідності в 

англійській мові 

4     4 

Тема 19. Розмовна тема. Ілюзії психічного 

значення 

Граматика: Модальні дієслова 

4     4 

Тема 20.Розмовна тема.Який твій улюблений 

колір? Колір у моєму житті 

Граматика: Модальні дієслова. 

4     4 

Разом за курс 120  12   108 

4. Теми практичних занять  

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Органи почуттів. 

1 Розмовна тема: Органи зору 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2 

2 Розмовна тема: Органи слуху 

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous. 

2 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

3 Розмовна тема: Що таке інтелект. Психометричний підхід  

Граматика: Часи групи Simple, часи групи Continuous.Структура 

«usedto». 

2 

Кредит 3. Мед. Психопатология 

4 Розмовна тема: Введення у психічні розлади. 

Граматика: Числівник. Прикметник. 

2 

5 Розмовна тема: Психічні розлади 

Граматика: Теперішній тривалий час (пасивний стан). 

2 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

6 Сприйняття. 

Граматика: Майбутній неозначений час. 

2 

Разом 12 

 

5. Самостійна  робота  

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк. 

годин 

Кредит 1. Органи почуттів. 

1 Твір на тему «вплив ароматів на емоції людини» 8 

2 «Ілюзіїпсихічногозначення». Читання та переклад тесту 8 

3 Пам'ять на всі смаки 4 

4 «як відрізнити праву півкулю від лівого». Опрацювання тексту науково-

популярного стиля 

4 

5 Порівняннявживанняминулогонеозначеного, теперішньогоперфектного 

та минулогоперфектногочасів. Виконаннявправ. 

4 

Кредит 2. Мозок людини та його функції. 

6 Твір на тему «Двомовний мозок» 4 

7 How good is your memory?обговорення теми 9 



8 Комунікативнаситуація “Improving your memory 4 

9 Do you know your right brain from your left?читання та стислий  переказ 

тексту 

9 

10 Твір на тему «Двомовний мозок» 4 

Кредит 3.  Мед. психопатология 

11 Як контролювативорожість. Комунікативна ситуація 9 

12 Комунікативна ситуація: 

Проблемаособистостівсоціальнійпсихології.Співвідношенняпонять“індиві

д”,“особистість”,“індивідуальність” 

4 

13 Стрес та захворювання. 4 

14 Комунікативнаситуація: Проблемаособистості 4 

15 Аналіз почерку.Як почерк може охарактеризувати людину. 4 

Кредит 4. Здатність сприйняття 

16 Твір на тему «секретивашого сну» 4 

17 Підготовка до бесіди на тему: якийтвійулюбленийколір? 

Колірвмоємужитті. 

9 

18 Виконання граматичних вправ 4 

19 Наука Фізіогноміка.читання тексту та йогостислий переклад. 4 

20 Опрацювання тексту науково-популярного стиля  4 

 Разом 108 

 

8. Індивідуальненауково-досліднезавдання 

Індивідуальненауково-досліднезавданняскладається з двохнапрямів:  

І – підготовка та захистконтрольноїроботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовкадоповіді/реферату (для студентів ДФН). 

Основнезавданняцього виду діяльності–систематизація, закріплення і розширеннятеоретичних 

і практичнихзнань з дисципліни«Іноземнамова за професійним спрямуванням». ІНДЗ дозволяє 

студентам опануватинеобхідніпрактичнінавички при вирішенніконкретнихпрактичнихзавдань, 

розвиткунавичоксамостійноїроботи й оволодіння методикою веденнянауковихдосліджень, 

пов'язаних з темою ІНДЗ.Метоювиконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення і узагальненнязнань, 

отриманих студентами під час набуттятеоретичних і практичнихнавичок, їхвикористання в 

процесівивченнядисципліни. ІНДЗ студентивиконуютьсамостійнопротягомвивченнядисципліни з 

одержаннямконсультаційвикладачадисциплінивідповідно до графіканавчальногопроцесу. 

Загальнівимоги до виконанняіндивідуальногозавдання: 

1) самостійність виконання;  

2) логічність та послідовність викладення матеріалу;  

3) повнота та глибина розкриття теми, проблемної ситуації;  

4) наявність візуального супроводу (фото, відео, картини, карти, таблиці, малюнки  тощо);  

5) кількість використаних джерел;  

6) відображення практичного досвіду;  

7) обґрунтованість висновків;  

8) якість оформлення;  

9) презентація та захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

9. Формироботи та критеріїоцінювання 

Рейтинговий контроль знаньстудентівздійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



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

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумковогоконтролю.Комплекснадіагностиказнань, умінь і 

навичокстудентівіздисципліниздійснюється на основірезультатівпроведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточнеоцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальнеопитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданнямпоточного контролю є 

систематична перевіркарозуміння та засвоєнняпрограмовогоматеріалу, виконанняпрактичних, 

лабораторнихробіт, уміннясамостійноопрацьовуватитексти, складання конспекту 

рекомендованоїлітератури, написання і захист реферату, 

здатностіпублічночиписьмовопредставлятипевнийматеріал. 

Завданнямпідсумкового контролю (КР, залік/екзамен) є перевіркаглибинизасвоєння студентом 

програмовогоматеріалу кредиту. 

Критеріїоцінюваннявідповідей на практичнихзаняттях. 

Студенту виставляєтьсявідмінно, якщо: 

 Студент розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом 

необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.  

 Студент вміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в 

рамках тексту та між його окремими частинами. 

 Студент вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, 

використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, 

не допускає фонематичних помилок. 

 Студент вміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках 

тем, пов'язаних з повсякденним життям. надаються при наявності несуттєвих орфографічних, які не 

порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні 

помилки в географічних назвах тощо).  

Студенту виставляєтьсядужедобре, якщо: 

 Студент розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, 

про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та фактичну 

інформацію, надану у повідомленні. 

 Студент вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити 

потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки. 

 Студент вміє зв'язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити 

повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, 

підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них. 

 Студент вміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, 

зробитинотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки 

непорушують сприйняття тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні 

кліше,різноманітність структур, моделей тощо. 

Студенту виставляєтьсядобре,якщо: 

 Студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних суджень, 

опису, аргументації. 

 Студент вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, 

про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах 

інформативного характеру. 



 Студент упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності з 

мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно. 

 Студент вміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до 

заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених 

граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту у роботі вжито 

ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо. 

Студенту виставляєтьсядостатньо, якщо: 

 Студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі. 

 Студент вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково 

знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал. 

 Студент вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому 

використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит 

співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору. 

 Студент вміє написати за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та 

граматичних структур, допускаючи помилки, які не утруднюють розуміння тексту 

Студенту виставляєтьсязадовільно, якщо: 

 Студент розуміє загальний зміст поданих у адаптованому темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі. 

 Студент вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які містять лише 

знайому лексику. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді фактів. 

 Студент вміє в основному логічно підтримувати бесіду, використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну 

оціночну інформацію, загалом відображаючи власну точку зору. 

 Студент вміє написати за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та 

граматичних структур, допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту 

Оцінказа виконанняіндивідуальногонауково-дослідногозавдання, 

завданьсамостійноїроботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Для одержанняоцінки «відмінно» студент повинен: 

 укластися у встановленийтермінпідготовкивідповіді; 

 викладатитеоретичнийматеріалчітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано; 

 уміти оперативно розібратися в запропонованійситуації, грамотно оцінитиїї й 

обґрунтуватиухваленерішення;  

 упевненовідповідати на запитаннявикладача й без зауваженьізїх боку; 

Для одержанняоцінки «добре»  студент повинен: 

 викладатитеоретичнийматеріалобґрунтовано й складно; 

 укластися у встановленийтермінпідготовкивідповіді; 

 не утруднятися у виборірішення при аналізізапропонованоїситуації; 

 умітиобґрунтуватиухваленерішення; 

 добревідповідати на запитаннявикладача. 

 Для одержанняоцінки «задовільно» студент повинен: 

 викладатитеоретичнийматеріал у доступній для розумінняформі; 

 розібратися в запропонованійситуації й розробитипропозиціїщодовирішення; 

 позитивно відповідати на запитаннявикладача; 

 допускаютьсянедостатньовпевнені й чітківідповіді, але вониповинні бути, власнекажучи, 

правильні. 

Оцінку «незадовільно» одержуютьстуденти, відповідіякихможуть бути оціненінижчевимог, 

сформульованихупункті 3.  



Кількістьбалівукінці 5 семестру повинна складативід100 до 200 балів (за 2кредити), тобто сума 

балів за виконанняусіхзавдань.  

 

Відповіднийрозподілбалів, якіотримуютьстуденти за 2крд. 

 

Кількістьбалівукінці 6семестру повинна складативід100 до 200 балів (за 2кредити), тобто сума 

балів за виконанняусіхзавдань.  

Відповіднийрозподілбалів, якіотримуютьстуденти за 2крд. 

 

 

10. Засобидігностики 

Засобамидіагностики та методами демонструваннярезультатівнавчання є:завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальноїроботи  (зокремаесе, реферати), 

презентаціїрезультатівдосліджень, тестовізавдання, контрольніроботи. 

11. Методинавчання 

Уснийвикладматеріалу: науковарозповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;пояснення 

− вербальний метод навчання, за допомогоюякогорозкриваєтьсясутністьпевногоявища, закону, 

процесу; проблемненавчання, робота з підручником та додатковимиджерелами,  спостереження над 

усниммовленням, спостереження над мовнимматеріалом, порівняльнийаналіз, виразнечитаннятекстів; 

ілюстрація − метод навчання, якийпередбачає показ предметів і процесів у їхсимволічномузображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Английскийязык для психологов.Макарова Е.А., 2014 

2. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Освіта, 1993. 

3. Каушанская В.Л. Грамматикаанглийскогоязыка. Пособие для 

студентовпедагогическихинститутов и университетов. – М., 2000. – 320с. 

4. Каушанская В.Л. Сборникупражнений по грамматикеанглийскогоязыка. – М.,2000. – 216с. 

5. EnglishforEverydayCommunication / за ред. Шпака В. К. – Київ, Вища школа, 2003. 

6. Englishgrammar: ReferenceandPractice. Дроздова Т. Ю., Бурустова А. И. Химера, Санкт-

Петербург, 2000. 

7. Murphy, Raymond. EnglishGrammarinUse. – Cambridge, 1988. – 328 p. 

8.  Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. Серия « Учебники и 

учебныепособия». Ростов: «Феникс», 2002.-512 с. 

9.Коваленко П.И. К56 Английскийязык для психологов. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 352 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть первая. Книга  

1. – М., 1992. – 352 с. 

Поточнеоцінювання та самостійна робота КР Накопичувальнібали

/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50 200/100* 

6 26 6 26 36 6 6 26 6 6 

Поточнеоцінювання та самостійна робота КР Накопичувальнібали

/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50 200/100* 

6 26 6 26 36 6 6 26 6 6 



2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть первая. Книга 

2. – М., 1992 . – 344 с. 

3. Райдаут Рональд, Уиттинг Клиффорд, Толковый словарь английских пословиц. Перевод 

А. П. Нехая. – СПб.: Лань, 1997.  

4. Сайперс Линда. Практика делового общения: Путеводитель по миру делового 

английского. – М.: Рольф, 2001.  

5. Шах-Назарова В.С. Английский для вас. М., 1987.- 351с. 

6. English through Reading / подред. ДроздовойТ. Ю. – Антология, 2002. 

7. Longman English Grammar Practice. L. G. Alexander. Longman. 

8. Oxford Guide to English Grammar. John Eastwood. OxfordUniversity Press. 

9. Read and Speak English / подред. Дроздовой Т. Ю. – Антология, Санкт-Петербург, 2005.  

 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/view.php?id=68 

2. http://www.etymonline.com/ 

3. http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=15 

4. http://ijl.oxfordjournals.org/ 
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