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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна \заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна Спеціальність: 

035.04 Філологія. 

Переклад 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  150 

V  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр філології, 

перекладач іноземної 

мови (англійська мова) 

20  

Практичні, семінарські 

30  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100  



Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –

150год.:50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Програма з курсу лінгвокраїнознавства призначена для студентів для 

студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад. 

Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з 

іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, основ 

теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії 

перекладу, практики мовлення і перекладу.  

 Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння 

певним обсягом культурної інформації, без ознайомлення дітей із культурою 

народу, мову якого вони вивчають. У зв'язку з цим компонентом змісту 

навчання поряд із комунікативною компетенцією виступає також і 

соціокультурна компетенція, яка складається з країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій.  

  Країнознавча компетенція - це знання про культуру країни, мова якої 

вивчається (знання історії, географії, особливостей побуту, традицій та 

звичаїв країни). 

Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння особливостями   

мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують   

висловлювання) поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування, 



тобто сформованість у дітей молодшого шкільного віку цілісної системи 

уявлень про національно-культурні особливості країни, що дає змогу 

асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і досягати 

в такий спосіб повноцінної комунікації. 

 Виділення лінгвокраїнознавчої компетенції як складника змісту 

навчання зумовлено тим фактом, що самій мові властиво накопичувати, 

зберігати та відбивати факти і явища культури народу — носія цієї мови. Ці 

факти та явища, як правило, відомі усім членам мовної спільноти, оскільки 

засвоюються ними у процесі навчання, виховання тощо. 

Мета курсу: 

сформувати у студентів систему сучасних лінгво-культурологічних знань, 

переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей 

мовної поведінки носіїв іноземних мов, які вивчаються студентами, та вмінь 

застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного 

спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурологічному аналізі 

іноземної мови і мовлення. 

Професійні компетентності:  

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4; СК1, СК2, СК3, СК4, СК5 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Програмні компетентності 

загальні компетентності 

ЗК1  Соціальна компетентність. Продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й 

функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та 



керувати власними взаєминами з іншими. 

ЗК2  Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й 

оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контекстах сучасного українського 

та світового суспільства. 

ЗК3  Компетентності з інформаційних і комунікаційних 

технологій. Раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, 

зберіганням, поданням та передаванням. 

ЗК4  Здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення (long life learning competence). 

Усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити 

Спеціальні компетентності 

СК1 

 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил 

її функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють 

оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

СК2 

 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо). 

СК3 

 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, 

необхідні для здійснення соціального аспекту використання 

іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  

СК4 

 

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  

принципів перекладу, навички та уміння його здійснення. 



СК5  Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за 

межі лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні 

знання).   

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- основні національні варіанти англійської мови, 

- регіональні та соціальні діалекти англомовних країн, 

- знати специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної 

поведінки носіїв іноземних мов. 

вміти: 

- практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі міжкультурної 

комунікації; 

- застосовувати набуті знання в адекватному лінгвокультурологічному аналізі 

іноземної мови і мовлення; 

- використовувати основні методи лінгвістичного аналізу з метою здійснення 

дослідницької діяльності у галузі лінгвокраїнознавства, вирішення 

практичних завдань, пов’язаних з викладанням іноземної мови; 

- реферувати наукову літературу; 

- реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 

Основні цілі курсу – навчити студентів орієнтуватися у сучасному 

лінгвокультурологічному просторі, ознайомити з фундаментальною, 

загальнонауковою, конкретно науковою методологією та  методами  

дослідження  з метою  забезпечення  реалізації у навчальному  процесі  

принципів історизму, об’єктивності в оцінюванні фактів, явищ, подій. 



Завдання курсу: 

методичні – ознайомити студентів з роллю та досягненнями вітчизняних та 

закордонних вчених, систематизувати елементи наукової теорії, надати нові 

знання про сучасний стань знань з лінгвокраїнознавства, необхідних 

спеціалісту вищої кваліфікації у сфері перекладознавства; 

пізнавальні – надати студентам новітню інформацію з курсу 

лінгвокраїнознавство; 

 практичні – навчити студентів орієнтуватися у лінгвокраїнознавчих 

аспектах мови, сформувати у студентів систему сучасних лінгво-

культурологічних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і 

відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Предмет лінгвокраїнознавства. 

Тема 1. Загальні відомості про мову (структура та історія англійської мови). 

Тема 2. Загальні відомості про мову (структура та історія англійської мови).   

Тема 3. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 4. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 5. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Кредит 2. Розповсюдження англійської мови у світі. 

Тема 1. Культурокумулятивна функція мови.  

Тема 2. Культурокумулятивна функція мови.  

Тема 3. Особливості виражальних засобів національних мов. 

Тема 4. Особливості виражальних засобів національних мов. 

Тема 5. Особливості виражальних засобів національних мов. 

Кредит 3. Соціолінгвістична ситуація у Великої Британії та США. 

Тема 1. Відображення національної своєрідності життя народу Великої 

Британії в лексиці мови. 



Тема 2. Відображення національної своєрідності життя народу Великої 

Британії в лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності життя народу США в 

лексиці мови. 

Кредит 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

Тема 1. Відображення національної своєрідності життя народу Канади в 

лексиці мови. 

Тема 2. Відображення національної своєрідності життя народу Канади в 

лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності життя народу Австралії в 

лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності життя народу Нової 

Зеландії в лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності життя народу Нової 

Зеландії в лексиці мови. 

Кредит 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Культурно-

історична мінливість мови і мовлення. 

Тема 1. Прогрес суспільства та його відбиття у мові.  Лінгвокультурні 

чинники у міжкультурному спілкуванні. 

Тема 2. Прогрес суспільства та його відбиття у мові.  Лінгвокультурні 

чинники у міжкультурному спілкуванні. 

Тема 3. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 

Тема 4. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 



Тема 5. Історія країн у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний 

контекст як історико- філологічний аспект тексту. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

Денна форма 

Усього 

у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Предмет лінгвокраїнознавства. 

Тема 1. Загальні відомості про мову (структура та 

історія англійської мови).  

Тема 2. Загальні відомості про мову (структура та 

історія англійської мови).   

Тема 3. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 4. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Тема 5. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

МКР№1. 

 

30 4 6   20 

Кредит 2. Розповсюдження англійської мови у світі. 

Тема 1. Культурокумулятивна функція мови. 

Тема 2. Культурокумулятивна функція мови.  

Тема 3. Особливості виражальних засобів 

національних мов. 

30 4 6   20 



Тема 4. Особливості виражальних засобів 

національних мов. 

Тема 5. Особливості виражальних засобів 

національних мов. МКР №2. 

 

Кредит 3. Соціолінгвістична ситуація у Великої Британії та США. 

Тема 1. Відображення національної своєрідності 

життя народу Великої Британії в лексиці мови. 

Тема 2. Відображення національної своєрідності 

життя народу Великої Британії  в лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності 

життя народу США в лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності 

життя народу США в лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності 

життя народу США в лексиці мови. МКР №3. 

 

30 4 6   20 

Кредит 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

 

Тема 1. Відображення національної своєрідності 

життя народу Канади в лексиці мови. 

Тема 2. Відображення національної своєрідності 

життя народу Канади в лексиці мови. 

Тема 3. Відображення національної своєрідності 

життя народу Австралії в лексиці мови. 

Тема 4. Відображення національної своєрідності 

життя народу Нової Зеландії в лексиці мови. 

Тема 5. Відображення національної своєрідності 

30 4 6   20 



життя народу Нової Зеландії в лексиці мови. 

МКР№4. 

 

Кредит 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Культурно-історична 

мінливість мови і мовлення. 

 

Тема 1. Прогрес суспільства та його відбиття у 

мові.  Лінгвокультурні чинники у міжкультурному 

спілкуванні. 

Тема 2. Прогрес суспільства та його відбиття у 

мові.  Лінгвокультурні чинники у міжкультурному 

спілкуванні. 

Тема 3. Історія країн у етноспецифічній історичній 

лексиці. Вертикальний контекст як історико- 

філологічний аспект тексту. 

Тема 4. Історія країн у етноспецифічній історичній 

лексиці. Вертикальний контекст як історико- 

філологічний аспект тексту. 

Тема 5. Історія країн у етноспецифічній історичній 

лексиці. Вертикальний контекст як історико- 

філологічний аспект тексту. МКР №5. 

 

30 4 6   20 

Усього годин: 150 20 30   100 

 

4. Теми практичних занять  

№ Назва теми Кількість 



з/п годин 

Кредит 1. Предмет лінгвокраїнознавства. 

1. 

Лекція №1,2 Основні поняття лінгвокраїнознавства. 

Практичне заняття №1,2,3 Мовна картина світу. 

«Language as a System of Signs» (The notion of a sign; 

signs and language units; originality of the language as a 

System of signs). 

«The Origin of Language» (From the history of language 

and speech research; language and speech; language and 

thinking). 

 

10 

2. Кредит 2. Розповсюдження англійської мови у світі.  

3. 

Лекція №3,4. Функції англійської мови у сучасному 

світі. 

Практичне заняття №4,5,6. Групи національних 

варіантів англ. мови. Мова лінгва-франка, піджини та 

їх роль у процесі комунікації.  

10 

 
Кредит 3. Соціолінгвістична ситуація у Великої 

Британії та США. 

 

4. 

Лекція№5,6. 

Практичне заняття №7,8,9. Британський та 

Американський варіант англійської мови (BrE/AmE). 

Мови Великої Британії та США. Регіональні та 

соціальні діалекти. Діалект кокні та «арпі».  

10 

 

Кредит 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, 

Австралії, Нової Зеландії. 

 

 



5. 

Лекція№7,8. 

Практичне заняття №10,11,12. Канадський (CanE), 

Австралійський (AuE), Ново Зеландський (NZE) 

варіант англійської мови. Лексичні та орфографічні 

особливості. Регіональні та соціальні діалекти. 

10 

 

Кредит 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. 

Культурно-історична мінливість мови і мовлення. 

 

 

6. 

Лекція№9,10. 

Практичне заняття №13,14,15. Прогрес суспільства 

та його відбиття у мові.  Інтернаціоналізація лексики у 

Європейських мовах. Культурно-історична мінливість 

мови і мовлення. Історія країн у етноспецифічній 

історичній лексиці. Вертикальний контекст як 

історико-філологічний аспект тексту. 

10 

Разом: 50 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Предмет лінгвокраїнознавства.  

1. Самостійна робота №1 Підготуйте доповідь за темою: 

«The Process of Literary Language Formation» (Language as 

a cohesive political force; the standard language; language 

varieties; accent and dialect; regional dialects).  

Підготуйте доповідь за темою: «Language, Society and 

Culture» (Language and culture; language and society; 

bilingualism; ethnic background; education, occupation, social 

class; social dialects; specialized languages; language and 

20 



gender; age and language). 

Підготуйте доповідь за темою: «Language Structure». 

Кредит 2. Розповсюдження англійської мови у світі. 

2. Самостійна робота №2 Підготуйте доповідь об існуючих 

у лінгвістиці суперечливих поглядах на роль англійської 

мови у сучасному світі та аргументуйте вашу позицію по 

цьому питанню. 

Підготуйте доповідь о трьох групах національних 

варіантів англійської мови. 

Підготуйте доповідь о мові лінгва-франка,  піджинах, та 

їх ролі у процесі комунікації. 

Підготуйте доповідь о том різновиді англійської мови, 

який ви вважаєте найбільш актуальним. 

20 

Кредит 3. Соціолінгвістична ситуація у Великої Британії та США. 

3.  Самостійна робота №3 Підготуйте доповідь о мовах 

Великобританії. 

Підготуйте доповідь о регіональних діалектах 

Великобританії. 

Підготуйте доповідь о соціальних класах і соціальних 

діалектах Великобританії. 

Підготуйте доповідь об «арпі» або о діалекті кокні. 

Наведіть приклади з книг, кінофільмів, тощо ілюструючи 

особливості одного з регіональних або соціальних 

діалектів Великобританії. 

20 

Кредит 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

 

4. Самостійна робота №4 Підготуйте доповідь о мовах 

Великобританії. 

Підготуйте доповідь о лексичних особливостях CanE. 

Підготуйте доповідь об орфографічних особливостях 

CanE. 

Підготуйте доповідь о регіональних діалектах CanE. 

20 



Підготуйте доповідь о діалекті провінції Квєбєк. 

Підготуйте доповідь о мовах Австралії. 

Підготуйте доповідь о соціальних діалектах 

австралійського варіанту англійської мови. 

Підготуйте доповідь о статусі британського варіанту 

англійської мови в Австралії. 

Підготуйте доповідь о змінах у статусі австралійського 

варіанту англійської мови. 

Підготуйте доповідь о відношенні австралійців до «арпі». 

Кредит 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Культурно-історична 

мінливість мови і мовлення. 

 

5. Самостійна робота №5 Переклад слів українською 

мовою, пояснення їх значення 

20 

   

Разом:  100 

 

5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

6. Методи навчання 

Навчальним модулем вважається метод навчання, що активізує самостійну 

пізнавальну діяльність студентів, служить її поетапній організації, 

регулюванню, контролю та оцінці. Навчальний модуль розділяється на п’ять 

складових частин: 

― структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань за темою, що 

вивчається); 

― навчальна карта (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); 

― вибіркові тести для контролю (чи самоконтролю); 



― завдання аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи 

самоконтролю на більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та 

лабораторні роботи дослідницького характеру, що сприяють 

становленню та закріпленню знань з теорії. 

П’ять рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій області. 

Дана класифікація методів навчання розроблена на основі рівнів навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту розрізняти, 

впізнавати знайомий йому предмет, явище, певну інформацію. 

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати 

засвоєну інформацію. 

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані 

знання в практичній діяльності. 

Четвертий рівень – знання-навики, свого роду автоматизовані вміння. 

П'ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії «без 

правил» в певній галузі навчально-пізнавальної діяльності. 

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання 

іноземних мов є комунікативний метод. У процесі навчання за 

комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції – 

здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони 

навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та 

завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, 

вибором та реакцією (information gap, choice, feedback). 

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання 

автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями 

мови. 

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, 

сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної 

мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та 

пізнавальні цілі. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого 



до окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered lessons), 

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 

соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, 

інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для 

кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу 

ефективність таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в 

команді. 

Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 

– внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

– мозковий штурм (brain storm); 

– читання зигзагом (jigsaw reading); 

– обмін думками (think-pair-share); 

– парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші. 

 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, 

письмові заліки тощо). 

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

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 



4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

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

6. Самоконтроль і самооцінка. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство» підпорядковані 

кредитно-трансферній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів. Контроль здійснюється за допомогою контрольної роботи (КР) 

наприкінці кожного кредиту. 

Контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань 

з планового повторення попередніх кредитів. Завдання для кредитного 

контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 

репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи 

знань з повторення попередніх кредитів. Сума балів за завдання 

репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Загальна сума 

балів за одну контрольну роботу становить 70. Сума балів за один кредит 

становить 100: 70 б. МКР + 30 інші види робіт. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

100 100х0,6 500/5кр 

60 60 60 60 60 

 

 



Шкала оцінювання контрольних робіт 

 

Оцінка 

ECTS 

За шкалою університету 

За 

національною 

шкалою 

A 

91-100 (ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

5 

(відмінно) 

B 
82-89 (ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання вище середнього 

рівня з кількома помилками) 4 

(добре) 
C 

65-79 (ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок) 

D 
55-64 (ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 3 

(задовільно) 
E 

50-54 (ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії) 

FX 
35-49 (НЕЗАДОВІЛЬНО – велика кількість грубих 

помилок, але можливе повторне виконання роботи) 
2 

(незадовільно) 
F 

0-35 (НЕЗАДОВІЛЬНО – занадто велика кількість 

грубих помилок, без можливості повторного 

виконання роботи) 

 

Критерії оцінювання поточної роботи 



Поточна робота за заняттях з лінгвокраїнознавства передбачає опитування 

вивченого теоретичного матеріалу. За національною шкалою проводиться 

наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідної; 

«Добре» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ викликає невеликі труднощі; добре володіє теоретичними 

знаннями; 

«Задовільно» – студент виконує лише частину вправ, що зазначені робочою 

програмою; має певні прогалини у теоретичних знаннях з відповідної теми; 

«Незадовільно» – студент не виконує взагалі або виконує недостатню 

кількість вправ, не оволодів теоретичними знаннями з відповідної теми. 

 

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 



 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Під час самостійної роботи студенти опановують навчальний матеріал із 

застосуванням словників, енциклопедій, довідників, мультимедійних 

технологій, розвиваючи власні навички усного адекватного перекладу. 

Самостійна робота студентів перевіряється викладачем та оцінюється за 

наступною шкалою (загальна сума оцінки складає 75 балів): 

«Відмінно» – 75-56 балів – студент виконує всі вправи тренувального 

комплексу; виконання вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – 55-36 бали – студент виконує всі вправи тренувального комплексу, 

але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 35-17 балів – студент виконує неповну кількість вправ 

тренувального комплексу; виконання вправ викликає значні труднощі, але в 

разі корегування викладачем студент може виконати подібні завдання 

самостійно; 

«Незадовільно» – 16-0 балів – студент не володіє матеріалом, не може 

самостійно виконати вправи тренувального комплексу; під час усного 

перекладу робить велику кількість грубих помилок. 

        

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. 

Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464с. 
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