
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Філологічний факультет 

Кафедра германської філології  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практичний курс англійської мови 

 

 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)) 

ОП: Англійська та друга іноземна мова (німецька) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК: Щербакова О.Л, ст.викладач кафедри англійської мови i  

літератури, доктор філософії в галузі освіти.   

 

РЕЦЕНЗЕНТ: доктор педагогічних наук, професор, кафедри західних та 

східних мов та методики їх навчання Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського,   Т.М.Яблонська                                 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології  

Протокол від «26» серпня 2022 року № 1 

 

Завідувач кафедри германської філології ______________ (Філіпп`єва Т.І.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією філологічного 

факультету  

Протокол від «29» серпня 2022 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ______ ______ (Дем`яненко О.Є.)  

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «31» серпня 2022 року № 11 

Голова навчально-методичної комісії університету _______ 

 

 

 

 

 



Анотація 

 

«Практичний курс англійської мови» - одна з нормативних лінгвістичний 

дисциплін в системі професійного навчання майбутніх учителів англійської мови. На 

практичних заняття формуються навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, 

аудіювання, говоріння та письмо. У процесі вивчення дисципліни  особлива увага 

приділяється формуванню як фахових так і загально предметних компетенцій. Під час 

розробки навчальної програми враховуються міжпредметні зв’язки між такими 

дисциплінами як «Практична граматика та граматичні категорії англійської мови», 

«Аудіювання англомовного тексту», «Практична фонетика англійської» та «Аналітичне 

читання». Матеріали та завдання, які використовуються відповідають всім сучасним 

вимогам, відповідають рівню підготовки студентів, є аутентичними та/або адаптованими (за 

необхідності). Практичні заняття з дисципліни практичний курс англійської мови 

передбачають формування лексичного та граматичного мінімуму (активного та пасивного). 

Під час підготовки навчальної програми визначено особливості формування мовної 

особистості сучасного студента; проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення 

майбутніх учителів англійської мови (освітньо-професійна програма, вимоги до укладання 

навчальної та робочої навчальної програм); схарактеризовано систему аудиторних занять у 

ЗВО, технологію організації самостійної роботи студентів та практичної підготовки; 

розкрито особливості змішаного навчання і роль дистанційного в його системі; 

інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. 

Ключові слова: , навичка, фонетичні явища, граматичні явища, комунікативний 

підхід, аутентичний матеріал, практичні заняття, дистанційне навчання, змішане навчання.  

 

Annotation 

  

The course “Practical  course of  the English  language” is designed for the first-year 

students. It is aimed at expanding the philological knowledge of students and forming educational 

and communicative competence, both oral and written within the English language. The course is 

comprised by three aspects: “Practice of Oral and Written Speech”, "Grammar" and "Phonetics". 

The main aim of the course is to develop students’ communicative competence in all skills and 

aspects at B2, and prepare students to use English as a means of professional communication. The 

main goal is the development of foreign language communicative competence, including 

subcompetences: linguistic competence, sociolinguistic competence, discursive competence, 

strategic competence, sociocultural competence, social competence. The course takes place in 

parallel with the course of Practical grammar and involves increasing the overall level of English 

language proficiency. The educational purpose of the course is to develop the general cultural 

outlook of students, their self-consciousness and social activity.  

Key words: skill, phonetic phenomena, grammatical phenomena, communicative approach, 

authentic material, practical classes, distance learning, blended learning. 

 



ВСТУП  

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Практичний курс 

англійської мови»  складена доктором філософії у галузі освіти, старшим викладачем 

Щербаковою О.Л. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)),  Предметної 

спеціальності: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), ОП: «Англійська та 

друга іноземна мова (німецька)».   

Міжпредметні зв’язки: «Практична граматика та граматичні категорії англійської 

мови», «Аудіювання англомовного тексту», «Практична фонетика англійської» та 

«Аналітичне читання». 

Мета курсу:  формування у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції;  когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими видами 

компетенцій; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного 

світу; розвиток у студентів здатності до самооцінки і самовдосконалення, що допоможе 

їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного професійного 

росту; виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння 

міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у 

навчальному середовищі, так і за його межами. 

 Завдання: забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння англійською мовою; надати студентам 

можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності (діалогічним та 

монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних текстів, письмом) та 

сформувати початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з англійської мови на 

українську та з української на англійську. 

Передумови для вивчення дисципліни:успішне складання курсу «Практичний курс 

основної мови» - перший та другий рік навчання рік навчання. 

Навчальна дисципліна «Практичний курс англійської мови» для студентів 3 курсу 

складається з 15 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями (в тому числі 

представниками інших культур) державною та/або іноземною мовами усно й письмово, 

використовуючи концептуальні наукові та практичні знання, когнітивні вміння та навички. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: збирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, впорядковувати, класифікувати, 

систематизувати, критично аналізувати й інтерпретувати її та застосовувати дані. 

ПРН 3. Організовувати процес свого подальшого навчання й самоосвіти із значним ступенем 

автономності. 

ПРН 4.  Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості мистецтва слова, історію 

англійської  мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності вчителя 

іноземних мов.  

ПРН 9. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності 

вчителя іноземних мов.  



ПРН 12. Аналізувати й інтерпретувати англомовні тексти різних функціональних стілей,  у тому 

числі  художньої літератури,  визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі. 

ПРН 13. Використовувати іноземні мови (англійську та німецьку) в усній та письмовій 

формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, 

суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

І. Загальнопредметні:  

ЗК  2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання і аналізу інформації дотримуючись норм 

академічної доброчесності. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології у різних сферах 

життя. 

ІІ. Фахові:  

 ФК 4.  Здатність ефективно використовувати основну та другу іноземну мови в усній та 

письмовій формах, у різних функциональних стилях (офіційному, неофіційному, 

нейтральному) з метою здійснення комунікативної діяльності у навчальній і професійній 

сферах. 

ФК 6.  Здатність вільно оперувати спеціальною фаховою термінологією для розв’язання 

навчальних і професійних завдань. 

ФК 9. Здатність критично оцінювати свої знання, організовувати та керувати власним 

професійним розвитком і своїх колег у сфері вивчення та навчання іноземних мов. 

ФК 10. Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 

традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

5 семестр 

Кредит 1. Світ навколо нас. Міське та сільське життя. 

Тема 1. Світ навколо нас. Вступний урок. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Відповіді на запитання. Спогади дитинства.  

Тема 2. Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 3. Спогади дитинства. Діалоги 2-3.  

Тема 4. Активізація функціональних фраз, які виражають різні точки зору, розчарування та 

жаль у діалогічному мовленні. 

Тема 5. Життя в місті та селі. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.  

Тема 6. Розвиток навичок перекладу. 

Тема 7. Робота з Текстом 1 “Urban and Rural Life”. Читання та переклад.  

Тема 8. Обговорення. Спогади дитинства. 

         Тема 9. Робота з Текстом 1 “Urban and Rural Life”. Складання плану. 



Тема 10.Виконання лексико-граматичних завдань після тексту. 

Тема 11. Розвиток навичок аудіювання. 

 

Кредит 2. Природа та англійська сільська місцевість.   

Тема 12. Природа та англійська сільська місцевість. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями уроку.   

Тема 13. Робота з текстом 2 “Nature and the English Countryside”. Розвиток навичок читання 

та перекладу. 

Тема 14. Робота з текстом 2 “Nature and the English Countryside». Складання плану.  

Тема 15. Виконання практичних завдань після тексту. 

Тема 16. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок  

монологічного мовлення.  

Тема 17. Закріплення лексичного матеріалу. Виконання лексико-граматичних вправ. 

Тема 18. Життя англійців у сільській місцевості. Вправи на перифраз, підбір ключових слів, 

відповіді на запитання. 

Тема 19. Рідкісні та зникаючі представники флори та фауни. Розвиток навичок читання та  

перекладу. 

Тема 20. Подорожуючи сільською місцевістю. Робота над діалогом: “Driving through the 

countryside”. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 21. Розвиток навичок аудіювання. 

 

Кредит 3. Книги і письменники. 

Тема 22.  Книги і письменники. Вступний урок.  

Тема 23. Розвиток навичок монологічного мовлення. Відповіді на запитання. „В залі засідань 

компанії”.  

Тема 24. Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Тема 25. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 26. „В залі засідань компанії”. Активізація функціональних фраз для вираження, 

підтвердження, обґрунтування різних точок зору, та для висловлення зауважень у 

діалогічному мовленні. 

Тема 27. Література та літературна манера письма. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями.  

Тема 28. Розвиток навичок читання та перекладу.  

Тема 29. Робота з текстом 1 “Literature and Writing”. Розвиток навичок читання та перекладу.  

Тема 30. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. 

Тема 31. Розвиток навичок аудіювання. 

  

Кредит 4. Британська та американська детективна література. 

Тема 32. Британська та американська детективна література. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. Виконання лексичних вправ.  

Тема 33. Робота з текстом 2 “British and American Crime Fiction”.  

Тема 34. Розвиток навичок читання та перекладу.  

Тема 35. Робота з текстом 2 “British and American Crime Fiction”. Обговорення. Сладання 

плану. 

Тема 36. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення.  

Тема 37. Дискусія „Які вони – працівники пера?”. Розвиток навичок монологічного мовлення 

на базі тексту.  

Тема 38. Активізація тематичної лексики у монологічному мовленні. 

Тема 39. Робота над діалогом. Вправи на перифраз, підбір ключових слів, відповіді на 

запитання. 



Тема 40. Розвиток навичок письма. Ессе «Мій улюблений детектив» 

Тема 41. Розвиток навичок аудіювання. 

 

Кредит 5. Електронні книги. 

Тема 42. Електронні ресурси. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.  

Тема 43. Виконання лексичних вправ. Робота з діалогом «Conversation in a bar».  .  

Тема 44. Розвиток навичок читання та перекладу.  

Тема 45. Робота з статтею «Can e-books replace paper books?». Обговорення. Сладання плану. 

Тема 46. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 47. Дискусія „Електронні книги. За та проти?”.  

Тема 48. Розвиток навичок монологічного мовлення на базі тексту.  

Тема 49.Активізація тематичної лексики у монологічному мовленні. 

Тема 50. Робота над діалогом: “E-books”. Вправи на перифраз, підбір ключових слів, 

відповіді на запитання. 

Тема 51. Розвиток навичок аудіювання. 

Тема 52. Узагальнення вивченого матеріалу. Тест. 

 

6 семестр 

 

Кредит 6. Англійські національні свята та кухня. 

Тема 53. Англійські національні свята та кухня. Вступний урок. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. Відповіді на запитання. На Великдень.  

Тема 54. Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 55. На Великдень. Діалог 2. Активізація функціональних фраз для вираження, 

підтвердження, обґрунтування різних точок зору, та для висловлення зауважень у 

діалогічному мовленні. 

Тема  56. Англійська кухня. Робота з текстом 1. “English Cuisine”. Розвиток навичок читання 

та перекладу. Обговорення тексту. Складання плану до тексту. 

Тема57. Переказ тексту. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 58. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

 

Кредит 7. Національні свята. 

Тема 59. Національні свята. Ознайомлення з   новими лексичними одиницями. Розвиток та 

тренування  навичок читання та перекладу.  

Тема  60. Робота з текстом 2 “National Festivals and Holidays”. Обговорення тексту. 

Складання плану до тексту. Виконання лексичних вправ. 

Тема 61. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. 

Тема 62. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 63. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

 

Кредит 8. Сучасні субкультури. 

Тема 64. Сучасні субкультури. Ознайомлення з новими лексичними одиницями  

(функціональні фрази).  

Тема 65. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Тема 66. Клуб байкерів. Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями  

(функціональні фрази). Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 67. Активізація функціональних фраз для вираження, підтвердження, обґрунтування 

різних точок зору, та для висловлення зауважень у діалогічному мовленні.         

Тема 68. Відпустка. Робота над діалогом 2. Аудіювання.  

 



Кредит 9. Образотворче мистецтво. 

Тема 69.  Образотворче мистецтво. Вступний урок. Розвиток навичок монологічного  

мовлення. Відповіді на запитання. В картинній галереї. 

Тема 70.  Діалог 1. Ознайомлення з новими лексичними одиницями (функціональні фрази). 

Розвиток навичок читання та перекладу 

Тема 71. Робота з текстом 1 “The Fine Arts”. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.   

Тема 72. Розвиток навичок читання та перекладу. Обговорення тексту. Складання плану до 

тексту. 

            Тема 73. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення.   

 

Кредит 10. В галереї. 

Тема 74. В галереї. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.  

Тема 75. Виконання лексичних вправ. 

Тема 76. Робота з текстом 2 “In the Grand Gallery”. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 77. Робота з текстом 2 “In the Grand Gallery”. Обговорення тексту. Складання плану до 

тексту.  

Тема 78. Переказ тексту. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок 

монологічного мовлення. 

 

Кредит 11. Мій останній визит до галереї. 

Тема 79. Робота з діалогом “At the Art Gallery”.  

Тема 80. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.  

Тема 81. Виконання лексичних вправ. 

Тема 82. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 83. Мій останній визит до галереї. Розвиток навичок монологічного мовлення. 

 

Кредит 12. Електронні галереї світу 

Тема 84. Робота з текстом «Електронні галереї світу». 

Тема 85. Ознайомлення з новими лексичними одиницями 

Тема 86. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 87. Робота зі статтею. Обговорення тексту. Складання плану статті. 

Тема 88. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

 

Кредит 13. Сучасне музикальне мистецтво. 

Тема 89. Виконання вправ на перефраз. “Going to the concert”.  

Тема 90. Дем’єн Герст визнаний “номером один” у світі мистецтва.  

Тема 91. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 92. Робота зі статтею. Обговорення тексту. Складання плану статті. 

Тема 93. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

 

Кредит 14.  Сучасне образотворче мистецтво. 

Тема 94. Робота з діалогом “Admiring the Sculptures”. Виконання вправ на перефраз.  

Тема 95. Розвиток навичок читання та перекладу. Тренування навичок аудіювання. 

Тема 96. Узагальнення матеріалу уроку. Практичні вправи. 

Тема 97. Написання твору «У картинній галереї». 

Тема 98. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

 

Кредит 15.  Кіноіндустрія. 

Тема 99. Кіноіндустрія. Робота з текстом 1 “Film in Today’s Society”. Ознайомлення з новими 

лексичними          одиницями. Розвиток навичок читання та перекладу. 



Тема 100. Розвиток навичок монологічного мовлення. Мій останній візит до кінотеатру 

Відповіді   на запитання.  

Тема 101. Робота з діалогом “On a Film Set”.. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями (функціональні фрази).  

Тема 102. Розвиток навичок читання та перекладу. 

Тема 103. Закріплення нових лексичних одиниць. Розвиток навичок аудіювання 

Тема 104. Узагальнення вивченого матеріалу. 

 

 3. Рекомендована література: 

Базова 

 

1. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С.Англійська мова. 3 курс: 

Підручник. – Вінниця.: Нова Книга, 2007. – 496 с. (105 прим) 

2. Матюшкіна- Герке Т.І. “Пособие для аудирования и развития навыков устной речи” М. 

“Высшая школа”, 1979. ( 10 прим.) 

3. R.Hill “Advanced Stories for Reproduction”( 10 прим.) 

4. Практический курс английского языка: 3 курс: Учебн. для студ. пед. вузов / под ред. В. Д. 

Аракина. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 (207 прим.) 

5. Поговорим о прочитанном. Пособие по домашнему чтению на английском языке: Учеб. 

пособие / Т.А.Бараблина, В.И.Бозылева, Т.Н.Маляр, Л.Б.Нефедова. – М.: Высш. шк., 

1986. – 206 с. ( 10 прим.) 

6. Language Leader Intermediate, David Cotton, David Falvey, John Hughes, Simon Kent, 

Pearson Longman, 2009. 211p.  

 

Допоміжна 

7. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A handbook for senior 

courses of foreign languages institutes. – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1963. 

– 268 p. ( 10 прим.) 

8. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, Home and Office 

Edition. 230,000 Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. ( 1 

прим.) 

9. The Concise Columbia Encyclopedia. Edited by Judith S. Levey and Agnes Greenhall. 

Columbia University Press, 1983. ( 1 прим.) 

10. The World Almanac and Book of Facts 1998. World Almanac Books. K – III Reference 

Corporation, 1997. ( 1 прим.) 

 

 

Інформаційні ресурси 

Електронні підручники 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259 

2. http://www.englishclub.com/ 

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general http://www.voanews.com/learningenglish/

home/ 

4.  http://effortlessenglish.com 

5.   http://www.eslpod.com 

6. http://esl-lab.com 

 
Методичне забезпечення 

Навчально-методичний посібник «Мовленнєвий практикум з англійської мови» (для 

студентів 3 курса спеціальності "Філологія. Мова і література"./ О.Л.Щербакова. – Миколаїв: 

Дизайн і поліграфія, 2017. – 340 с.  

 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Cotton%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Falvey%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Hughes%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Simon+Kent%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=259
http://www.englishclub.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general
http://www.voanews.com/learningenglish/home/
http://www.voanews.com/learningenglish/home/
http://effortlessenglish.com/
http://www.eslpod.com/
http://esl-lab.com/


. 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання здійснюється на основі 

результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне 

оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння й 

засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт та завдань для самостійної 

роботи.  

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за такими формами: усні – 

бесіда, завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, мультимедійні презентації), презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

 
 


