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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 16 Лекції: 
- - 

Модулів: 3 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 480 
1 сем. – 48 г. 
2 сем. – 82 г. 
3 сем. – 58 г. 

- 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 1, 2 

Лабораторні заняття: 
- - 

Семестр: 1, 2, 3 Семінарські заняття: 
- - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 4 
- самостійна робота: 6 

Консультації: 
2 сем. – 2 г. 
3 сем. – 2 г. 

- 

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: 
1 сем. – залік 
2 сем. – екзамен 
3 сем. – екзамен 

- - 

Мова навчання: англійська 

Самостійна робота: 
1 сем. – 72 г. 
2 сем. – 126 г. 
3 сем. – 90 г. 

- 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фонетика, граматика та 
лексика  англійської мови. 

Метою вивчення дисципліни є: навчання усному мовленню на основі 
розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток  
писемного мовлення, вдосконалення техніки читання та сприйняття на слух 
іншомовних текстів, що містять засвоєну лексику та граматику, озброєння 
студентів соціокультурними знаннями та формування впевненості щодо 
використання мови як засобу спілкування. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Ділова англійська мова», «Англійська мова 
за професійним спрямуванням». 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання 
відповідно до освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. 
Європейські студії». 

 
 
 
 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 
результатів 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   
ЗК1.    Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу 
ПРН 8.  Аналізувати суспільні процеси в 

історії України у контексті 
європейської та світової історії ЗК 3. Готовність до пізнання 

нового і неперервного 
навчання, до опанування 
нових знань та стратегій/ 
способів мислення 

ЗК 4. Здатність раціонально 
організовувати власну 
діяльність та ефективно 
використовувати час 

ЗК 9. Здатність використовувати 
знання англійської мови в 
освітній діяльності 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 5.  Здатність опрацювання 

наукових та інформаційних 
джерел й використання 
інформаційно-пошукових 
інструментів, таких як: 
бібліографічні довідники, 
путівники до архівних 
фондів, архівні описи та 
посилання на електронні 
ресурси 

ПРН 23. Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі 

ФК 6. Здатність виявляти і 
опрацьовувати належним 
чином джерела інформації 
(бібліографії, документи, 
етнографічні матеріали, 
музейні експонати, 
археологічні артефакти і т. 
п.) для реалізації науково-
дослідних проектів 

ПРН 24. Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур 

ФК 8. Фахові знання та професійні 
навички роботи з виявлення, 
опрацювання та охорони 
матеріальної і нематеріальної 
культурної спадщини 

ПРН 25. Дотримуватись концепції 
міжнаціонального та 
міжкультурного діалогу в Україні 

ФК 10. Здатність використовувати у 
фаховій діяльності знання з 
гуманітарних дисциплін, 
вміння аналізувати, 
оцінювати і прогнозувати 
політичні, економічні, 
культурні й соціальні події та 
явища 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 
дисципліною 

Шифр  
компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК 1.     ПРН 8   
ЗК 3.  ПРН 8  ПРН 25 
ЗК 4.  ПРН 8 ПРН 28 ПРН 25 
ЗК 9.  ПРН 8 ПРН 28  

ФК 5.   ПРН 23   
ФК 6.  ПРН 24   
ФК 8.  ПРН 25   
ФК 10.  ПРН 28  ПРН 25 

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
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 Модуль 1.        
1 Тема 1. Знайомство. Сім’я.  12  12    16 
1.1 Дієслово to be. Особові та присвійні займенники. 

Знайомство. Назви країн. Числівники.  
4  4    6 

1.2 Займенники  this, that, these. those. Множина іменників.  4  4    6 
1.3 Моя родина.  4  4    4 
2 Тема 2. Відомі особистості 12  12    18 
2.1 Теперішній неозначений час. Назви професій 4  4    4 
2.2 Утворення та вживання присвійного відмінку іменників. 

Відомі особистості.  
4  4    4 

2.3 Питальні речення. Наголос 2  2    4 
2.4 Написання особистого листа 2  2    6 
3 Тема 3. Розпорядок дня 12  12    18 
3.1 Прикметники. Час по годиннику.  2  2    4 
3.2 Вживання прислівників.  2  2    4 
3.3 Прийменники часу 4  4    4 
3.4 Розпорядок дня. Мій улюблений день.  4  4    6 
4 Тема 4. Покупки 12  12    20 
4.1 Модальні дієслова:   

“can” 
2  2    4 

4.2 Словосполучення I  
like doing 

2  2    4 

4.3 Займенники у об’єктному відмінку. Письмо: опис друга.  4  4    6 
4.4 Магазини та крамниці 4  4    6 
 Разом 1 семестр 48  48    72 
 Модуль 2.         
1 Тема 1. Подорож 10  10    18 
1.1 Минулий неозначений час (to be) 2  2    4 
1.2 Минулий неозначений час (правильні дієслова) 2  2    4 



1.3 Минулий неозначений час (неправильні дієслова) 2  2    4 
1.4 Види подорожей 4  4    6 
2 Тема 2. Житло 12  12    18 
2.1 Вживання конструкції  

there is / are. 
2  2    4 

2.2 Утворення та вживання теперішнього тривалого часу 
дієслова. 

2  2    4 

2.3 Порівняльний аналіз вживання теперішнього тривалого 
та  неозначеного часів. 

4  4    4 

2.4 Мій дім 4  4    6 
3 Тема 3. Їжа 12  12    18 
3.1 Злічувані та незлічувані іменники 2  2    4 
3.2 Вживання слів на позначення кількості 2  2    4 
3.3 Лексико-граматичні засоби 

 вираження майбутньої дії  
4  4    4 

3.4 Їжа та напої 4  4    6 
4 Тема 4. Погода 12  12    18 
4.1 Ступені порівняння  

прикметника / прислівника. 
2  2    4 

4.2 Утворення та вживання  
теперішнього перфектного 
 часу дієслова 

2  2    4 

4.3 Порівняльний аналіз вживання теперішнього 
неозначенного, тривалого та перфектного часів. 

4  4    4 

4.4 Пори року та погода 4  4    6 
5 Тема 5. Хоббі 12  12    18 
5.1. Утворення та вживання РІІ 2  2    4 
5.2. Особливості вживання часової форми дієслова Present Perfect 2  2    4 
5.3. Порівняльний аналіз вживання часових форм дієслова 

Present Perfect та Past Simple 
4  4    4 

5.4. Книги, фільми 4  4    6 
6 Тема 6. На конференції 12  12    18 
6.1. Типи питальних речень та особливості їх вживання 2  2    4 
6.2. Вживання форм дієслів (regular / irregular) в часовій формі 

Past Simple 
2  2    4 

6.3. Утворення РІ й вживання форми дієслова Past Continuous 4  4    4 
6.4. Підготовка доповіді на конференцію 4  4    6 
7 Тема 7. Телефонні розмови 12  12    18 
7.1. Безособові займенники something, anything, nothing та 

особливості їх вживання 
2  2    4 

7.2. Фразові дієслова 2  2    4 
7.3. Порядок слів в різних типах речень 4  4    4 
7.4. Аналіз й коментарі подій сьогодення 4  4    6 
7.5. Консультація 2    2   
 Разом 2 семестр 84  82    126 
 Модуль 3.        
1 Тема1. Інтереси та захоплення  10  10    18 
1.1 Утворення та вживання минулого тривалого часу. 2  2    4 
1.2 Порівняльний аналіз вживання Past Simple та Past 

Continuous. 
2  2    4 

1.3 Конструкція to be going to. Майбутній неозначений час. 2  2    4 
1.4 Види відпочинку, інтереси та захоплення. 4  4    6 



2 Тема 2. Батьки та діти 12  12    18 
2.1 Вживання теперішнього перфектного часу (The Present 

Perfect Tense) (experience). 
2  2    4 

2.2 Порівняльний аналіз вживання the Present Perfect та Past 
Simple . 

2  2    4 

2.3 Складнопідрядне речення з підрядним “defining relative 
clause”. 

4  4    4 

2.4 Виховання дітей. Розрив поколінь. 4  4    6 
3. Тема 3. Огляд визначних місць 12  12    18 
3.1 Порівняльні конструкції as …. as, less ….than. 2  2    4 
3.2 Особливості вживання речень за структурним типом 

superlatives (+ever +Present Perfect). 
2  2    4 

3.3 Визначні місця для туристичного огляду. 4  4    4 
3.4 Оглядова екскурсія по Лондону та Києву. 4  4    6 
4 Тема 4.Вивчення мов 12  12    18 
4.1 Вживання інфінітиву та verb+ing форм . 4  4    6 
4.2 Модальні дієслова have to, don’t have to, must, mustn’t. 4  4    6 
4.3 Вивчення іноземних мов. 4  4    6 
5 Тема 5. США 12  12    18 
5.1 Комунікативні структури та особливості їх вживання 2  2    4 
5.2 Вживання дієслів (irregular) в часовій формі Present 

Perfect 
2  2    4 

5.3 Особливості вживання слів yet, just, already в часовій 
формі дієслова Present Perfect 

4  4    4 

5.4 Оглядова екскурсія по великим містам США 4  4    6 
5.5. Консультація 2    2   
 Разом 3 семестр 60  58    90 

Разом: 192  188  4  288 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Модуль 1. 
Тема 1. Знайомство. Сім’я.  
Фонетика: голосні звуки. Монофтонги та дифтонги.   Граматика: Теперішній неозначений 
час дієслова to be (The Present Simple Tense). Особові та присвійні займенники. Вказівні 
займенники  this, that, these, those. Множина іменників. Лексика: числівники, назви країн, дні 
тижня, назви членів родини, професій.  Діалоги за темами:  “Nice to meet you”, “Where are you 
from?”, “Speaking on the mobile phone”. Говоріння: Topic “About myself”. Topic “My family”. 
Письмо: Заповнення бланків. 
Тема 2. Відомі особистості 
Фонетика: приголосні звуки,  наголос. Граматика: Утворення та вживання теперішнього 
неозначеного часу дієслова (The Present Simple Tense).  Питальні речення. Утворення та 
вживання присвійного відмінку іменників. Читання: “Typically British”, “An artist and a 
musician”. Лексика: Назви професій . Говоріння: Topic “Famous people”. Діалоги за темою: At 
the hotel.  Письмо: Написання особистого листа. 
Тема 3. Розпорядок дня 
Фонетика: наголос у слові. Вимова букв h, o. Граматика: Вживання прислівників. 
Прикметники. Прийменники часу. Читання: “How stressed are these people?”, ‘’The mystery of 



Okinawa’, “Fascinating Festivals”, ‘My favourite day.’ Лексика: Час по годиннику. Говоріння: 
Topic “Daily routine”, Topic “My favourite day”. 
Тема 4. Покупки 
Фонетика: наголос у реченні. Граматика: Займенники в об’єктному відмінку. Модальні 
дієслова:  “can”. Читання: “Shopping: men and women are different”, “Five classic love stories”. 
Лексика: I like doing, shopping. Time and dates. Music.  Говоріння: Topic “Shops and shopping”. 
Діалоги за темою: In a coffee shop. Music in my life. Письмо: Describing a friend. 
Модуль 2.  
Тема 1. Подорож 
Фонетика: наголос у реченні, вимова закінчення правильних дієслів у минулому  
неозначеному часі (The Past Indefinite Tense).  Граматика: Минулий неозначений час (to be).  
Минулий неозначений час (regular verbs). Минулий неозначений час  (irregular verbs). 
Словотвір: дієслова та іменники. Лексика: past time expressions; travelling by air,  travelling by 
sea,  travelling by train,  travelling by car. Говоріння: Topic “Types of travelling”. Topic 
“Advantages and disadvantages of different types of travelling”. Діалоги за темою. Письмо: A 
report of your holiday. 
Тема 2. Житло 
Фонетика: ритм у реченні, закріплення правил читання приголосних (silent letters).  
Граматика: Вживання конструкції there is / are. Утворення та вживання теперішнього тривалого 
часу дієслова (The Present Continuous Tense). Порівняльний аналіз вживання часових форм 
дієслова: The Present Indefinite Tense. The Present Continuous Tense. Лексика: flats and houses; 
rooms and furniture; dream houses; prepositions of place.  Говоріння: Topic “My house (flat)”. 
Topic “My favourite Room”. Topic “My neighbours”. Діалоги за темою. Письмо: Writing a 
postcard. 
Тема 3. Їжа 
Фонетика: закріплення правил читання дифтонгів (diphthongs).  Граматика: Злічувані та 
незлічувані іменники. Вживання займенників (some, any). Вживання артиклів (а, an). 
Вживання слів на позначення кількості (many, much, a lot of, few, a few, little, a little, etc.). 
Лексико-граматичні засоби вираження запланованої  майбутньої дії.  Лексико-граматичні засоби 
вираження передбачення.  Лексика: food and drinks; food likings and dislikings; birthday party; 
verb phrases (to be famous, to have a  surprise, to get married, etc.).  Говоріння: Topic “Meals at 
home”. Topic “Ordering a meal”. Діалоги за темою. Письмо: Instructions to make your favourite 
dish. 
Тема 4. Погода 
Фонетика: закріплення правил читання голосних в ненаголошених складах (unstressed 
vowels), закріплення правил читання деяких груп приголосних (consonant groups). Граматика: 
ступені порівняння прикметника та прислівника. Словотвір: утворення прислівників від 
прикметників. Утворення та вживання теперішнього перфектного часу дієслова (The Present 
Perfect Tense). Порівняльний аналіз вживання теперішнього неозначенного, тривалого та 
перфектного часів. Лексика: seasons and weather, weather and climate; extreme living. 
Говоріння: Topic “Four seasons and your favourite  one”. Topic “Your weather forecast for a typical 
day in spring (summer, autumn, winter)”. Діалоги за темою. Письмо: Writing an e-mail. 
Тема 5. Хоббі 
Утворення та вживання РІІ. Особливості вживання часової форми дієслова Present Perfect. 
Порівняльний аналіз вживання часових форм дієслова Present Perfect та Past Simple. Книги, 
фільми 
Тема 6. На конференції 



Типи питальних речень та особливості їх вживання. Вживання форм дієслів (regular / irregular) в 
часовій формі Past Simple. Утворення РІ й вживання форми дієслова Past Continuous. Підготовка 
доповіді на конференцію 
Тема 7. Телефонні розмови 
Безособові займенники something, anything, nothing та особливості їх вживання. Фразові дієслова. 
Порядок слів в різних типах речень. Аналіз й коментарі подій сьогодення 
 
Модуль 3. 
Тема 1. Інтереси та захоплення  
Фонетика: Правила читання диграфів+r. Наголос у реченні. Інтонаційне оформлення базових 
комунікативних типів висловлювання (statements, general questions, special questions, 
alternative questions, disjunctive questions, imperative sentences, exclamatory sentences). 
Граматика: Утворення та вживання минулого тривалого часу (Past Continuous). 
Порівняльний аналіз вживання Past Simple та Past Continuous. Прийменники часу, місця та 
напряму. Особливості вживання сполучних слів so, because, but, although. Конструкція to be 
going to; майбутній неозначений час (The Future Indefinite Tense). Opposite verbs. 
Verbs+prepositions (look for, after; verb+back, etc). Огляд вживання часів дієслова: present, 
past, future: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, 
Future Indefinite. Лексика: people’s hobbies; spending free time; parties and holidays; 
entertainment. Topic “Leisure Outdoor and Indoor Activities I Prefer”. Topic “My Hobbies and 
Interests”. Складання діалогів за темою. Письмо:  Writing an informal letter. 
Тема 2. Батьки та діти 
Фонетика: Інтонаційне оформлення перерахування та  деяких фонетичних явищ (adverbial 
groups, accidental rise, logical stress). Граматика: Вживання теперішнього перфектного часу 
(The Present Perfect Tense) (experience) з never, ever. Вживання займенників неозначеного 
часу. Порівняльний аналіз вживання the Present Perfect та Past Simple . Порядок слів в 
питальних реченнях. Складнопідрядне речення з підрядним “defining relative clause”. 
Словотвір: формування прикметників за допомогою суфіксів. Лексика:  expressions for 
paraphrasing: like, for example, etc.; bringing up children, family conflicts, problems with teenage 
children. Говоріння: Topic “Parents are best teachers”. Topic “Generation gap”. Діалоги за 
темою. Письмо: Writing a composition. 
Тема 3. Огляд визначних місць 
Фонетика: Інтонація складносурядних та складнопідрядних речень. Інтонація вставних слів 
та словосполучень. Граматика: Вживання порівняльних конструкцій as …. as, less ….than. 
Особливості вживання речень за структурним типом superlatives (+ever +Present Perfect); 
opposite adjectives. Лексика: word expressions: spend time, waste time, etc.; sightseeing, means of 
transport, traffic rules, areas of town, asking the way, asking for information. Topic “London 
Sightseeing Tour”, “A visit to Kyiv”, “The world’s friendliest city”. Складання діалогів за темою. 
Письмо:  Write a description of the place where you live and its tourist attractions. 
Тема 4. Вивчення мов 
Фонетика: Інтонація звертання, прикладки. Інтонація слів автора. Інтонація непрямої мови. 
Граматика: вживання інфінітива з часткою to, verbs+infinitive. Особливості вживання 
verb+ing форм. Модальні дієслова: загальна характеристика. Модальні дієслова have to, don’t 
have to, must, mustn’t. Вживання слів a bit, really. Лексика: phrases and word combinations on 
classroom English, classroom equipment, studying. Topic “Learning foreign languages is not an 
easy task”. Topic “English as an international language of communication”. Складання діалогів 
“At the English Lesson”. Письмо: Writing a formal email. 
Тема 5. США 



Комунікативні структури та особливості їх вживання. Вживання дієслів (irregular) в часовій 
формі Present Perfect. Особливості вживання слів yet, just, already в часовій формі дієслова 
Present Perfect. Оглядова екскурсія по великим містам США 
 
5.2. Тематика практичних занять 
Модуль 1. 
Тема 1. Знайомство. Сім’я.  
1.1. Дієслово to be. Особові та присвійні займенники. Знайомство. Назви країн. Числівники. 
1.2. Займенники  this, that, these. those. Множина іменників.  
1.3. Моя родина.  
Тема 2. Відомі особистості 
2.1. Теперішній неозначений час. Назви професій 
2.2. Утворення та вживання присвійного відмінку іменників. Відомі особистості.  
2.3. Питальні речення. Наголос 
2.4. Написання особистого листа 
Тема 3. Розпорядок дня 
3.1. Прикметники. Час по годиннику.  
3.2. Вживання прислівників.  
3.3. Прийменники часу 
3.4. Розпорядок дня. Мій улюблений день.  
Тема 4. Покупки 
4.1. Модальні дієслова:  “can” 
4.2. Словосполучення I  like doing 
4.3. Займенники у об’єктному відмінку. Письмо: опис друга.  
4.4. Магазини та крамниці 
Модуль 2.  
Тема 1. Подорож 
1.1. Минулий неозначений час (to be) 
1.2. Минулий неозначений час (правильні дієслова) 
1.3. Минулий неозначений час (неправильні дієслова) 
1.4. Види подорожей 
Тема 2. Житло 
2.1. Вживання конструкції there is / are. 
2.2. Утворення та вживання теперішнього тривалого часу дієслова. 
2.3. Порівняльний аналіз вживання теперішнього тривалого та  неозначеного часів. 
2.4. Мій дім 
Тема 3. Їжа 
3.1. Злічувані та незлічувані іменники 
3.2. Вживання слів на позначення кількості 
3.3. Лексико-граматичні засоби вираження майбутньої дії  
3.4. Їжа та напої 
Тема 4. Погода 
4.1. Ступені порівняння прикметника / прислівника. 
4.2. Утворення та вживання теперішнього перфектного часу дієслова 
4.3. Порівняльний аналіз вживання теперішнього неозначенного, тривалого та перфектного 
часів. 
4.4. Пори року та погода 
Тема 5. Хоббі 
5.1. Утворення та вживання РІІ 
5.2. Особливості вживання часової форми дієслова Present Perfect 
5.3. Порівняльний аналіз вживання часових форм дієслова Present Perfect та Past Simple 
5.4. Книги, фільми 
Тема 6. На конференції 
6.1. Типи питальних речень та особливості їх вживання 



6.2. Вживання форм дієслів (regular / irregular) в часовій формі Past Simple 
6.3. Утворення РІ й вживання форми дієслова Past Continuous 
6.4. Підготовка доповіді на конференцію 
Тема 7. Телефонні розмови 
7.1. Безособові займенники something, anything, nothing та особливості їх вживання 
7.2. Фразові дієслова 
7.3. Порядок слів в різних типах речень 
7.4. Аналіз й коментарі подій сьогодення 
Модуль 3. 
Тема 1. Інтереси та захоплення  
1.1. Утворення та вживання минулого тривалого часу. 
1.2. Порівняльний аналіз вживання Past Simple та Past Continuous. 
1.3. Конструкція to be going to. Майбутній неозначений час. 
1.4. Види відпочинку, інтереси та захоплення. 
Тема 2. Батьки та діти 
2.1. Вживання теперішнього перфектного часу (The Present Perfect Tense) (experience). 
2.2. Порівняльний аналіз вживання the Present Perfect та Past Simple . 
2.3. Складнопідрядне речення з підрядним “defining relative clause”. 
2.4. Виховання дітей. Розрив поколінь. 
Тема 3. Огляд визначних місць 
3.1. Порівняльні конструкції as …. as, less ….than. 
3.2. Особливості вживання речень за структурним типом superlatives (+ever +Present Perfect). 
3.3. Визначні місця для туристичного огляду. 
3.4. Оглядова екскурсія по Лондону та Києву. 
Тема 4. Вивчення мов 
4.1. Вживання інфінітиву та verb+ing форм . 
4.2. Модальні дієслова have to, don’t have to, must, mustn’t. 
4.3. Вивчення іноземних мов. 
Тема 5. США 
5.1. Комунікативні структури та особливості їх вживання 
5.2. Вживання дієслів (irregular) в часовій формі Present Perfect 
5.3. Особливості вживання слів yet, just, already в часовій формі дієслова Present Perfect 
5.4. Оглядова екскурсія по великим містам США 
 
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 
з/п Вид роботи Кількість 

годин Форми звітності 

Модуль 1. 
1.  Читання автентичних текстів за фахом 18 письмові анотації 
2.  Написання есе 18 есе 
3.  Слухання новин з каналу «BBC News» 18 короткі описи новин 
4.  Переклад англомовних текстів за фахом 18 переклад текстів 

 Разом модуль 1 72  
Модуль 2. 
1.  Читання автентичних текстів за фахом 32 письмові анотації 
2.  Написання есе 31 есе 
3.  Слухання новин з каналу «BBC News» 32 короткі описи новин 
4.  Переклад англомовних текстів за фахом 31 переклад текстів 

 Разом модуль 2 126  
Модуль 3. 
1.  Читання автентичних текстів за фахом 23 письмові анотації 
2.  Написання есе 22 есе 



3.  Слухання новин з каналу «BBC News» 23 короткі описи новин 
4.  Переклад англомовних текстів за фахом 22 переклад текстів 
 Разом модуль 3  90  

 
Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Підготувати проекти з таких тем за вибором: 
1. Українська родина 
2. Відомі особистості 
3. Навчання в університеті 
4. Подорожі 
5. Їжа в Україні / Британії 
6. Житло 
7. Погода 
8. Хобі 
9. Конференція 
10. Робота в офісі 
11. Інтереси та захоплення 
12. Батьки та діти 
13. Визначні місця України / Британії / США 
14. Британія/США 
15. Англомовний світ 
16. Історія України 
17. Історія Британії 

 
 

Рекомендовані інформаційні джерела 
1. A. Redaelli, D. Invernizzi. Eyewitness – Culture in a Changing World. – Pearson, 

2011. – 160 p. 
2. B. O’Callaghan. An illustrated history of the USA. – Longman, 2003. – 144 p. 
3. D. McDowall. An illustrated history of Britain. – Longman, 2004. – 188 p. 
4. http://en.wikiversity.org/ 
5. http://edublogs.org 
6. http://learnhub.com 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, індивідуальні завдання 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік, екзамен 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувачів вищої освіти 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи (або проходження 
онлайн курсу), а також якість виконання бакалаврами індивідуального 
завдання. 

http://en.wikiversity.org/
http://edublogs.org/
http://learnhub.com/


Модульна контрольна робота проводиться у тестовій формі й дає 
можливість перевірити рівень комунікативної компетенції здобувачів вищої 
освіти, а саме: мовну, мовленнєву й соціокультурну компетенції. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
Варіант 1 

1. When I was a child I … a bicycle. 
a) hadn’t got     b) didn’t have    c) will have     d) hadn’t 

2. Our offer depends … the approval of the Board of Directors. 
a) from   b) in      c) on    d) like 

3. There was … left on the train, which made me suspicious. 
a) anybody  b) something   c) anything   d) some 

4. Rosa had the feeling that she was … recognized and expected. 
a) neither  b) at all  c) both  d) alone 

5. If you … more attentive, you would study better. 
a) are   b) were   c) the    d) would be 

6. You couldn’t lend me some money,  … you? 
a) would   b) should   c) will   d) could 

7. Sorry I’m late, I …  post some letters. 
a) was  b) had   c) had to  d) must 

8. David could have won the race, if he … . 
a) tried   b) is trying   c) had tried   d) have tried 

9. I caught a later train because I …  a client. 
a) had to see  b) must have seen  c) saw  d) has seen 

10. You look as if you … a ghost! 
a) saw  b) has just seen   c) would see   d) will see 

 
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти. 
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим 

його оцінюванням застосовуються наступні рівні навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти: 

 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

100-
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 



Рівні 
навчальних 
досягнень 

100-
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-
ріалом, висловлює власні думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших 
здобувачів вищої освіти, творчо 
виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію 
та використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові інфор-
маційні технології для 
поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 
раціональний спосіб 
виконання завдання й 
оцінити результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, не перед-
бачені навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання для 
розв’язання поставлених 
перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-
ріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і 
систематизує навчальну 
інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, 
застосуванні теоретичних знань 
на практиці 

за зразком самостійно 
виконує практичні завдання, 
передбачені програмою; має 
стійкі навички виконання 
завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на 
рівні запам’ятовування 
відтворює певну частину 
навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, 
знає основні поняття 
навчального матеріалу 

має елементарні, нестійкі 
навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному зага-
льному обсязі навчального мате-
ріалу; відсутні сформовані 
уміння та навички; під час 
відповіді допущено суттєві 
помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою ви-
кладача 

Неприйнятний 25…1 не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи 
завдання, потребує постійної 
допомоги викладача 
 

 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою (залік) 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 70-89 

51-69 
1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 



Максимальна 
кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами 
виконання модульної 
контрольної роботи 

Мінімальний 
пороговий 

рівень 
35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою (екзамен) 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 
90-100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 
51-69 задовільно 
1-50 незадовільно не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

40 балів 
(поточний контроль) 

10 балів  
(проміжний контроль) 

50 балів 
(підсумковий контроль) 

Мінімальний 
пороговий 

рівень 

20 балів 
(поточний контроль) 

6 балів  
(проміжний контроль) 

25 балів 
(підсумковий контроль) 

 
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному 
обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє науковою 
термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо 
повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовує при цьому обов’язкову 
літературу, володіє науковою термінологією. Але при 
висвітленні деяких питань він демонструє не достатню глибину 
матеріалу та аргументації, допускає при цьому деякі незначні 
помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює 
певну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний 
зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, але не 
здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, не користується необхідною літературою, допускає 
певні помилки. 

2 бали Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 
навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте 



фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 
зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 
викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє 
навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 
певні помилки, відповідає на питання, що потребують 
однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 
навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 
змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Вид (проектна робота) Максимальна кількість балів 
композиція, дизайн, повнота змісту 5 
інформативність, якість розв’язання завдань 5 
зв’язність, послідовність та оформлення 5 
оригінальність, ступінь творчості, якість виконання 
завдань 5 

 
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Контрольна робота складається із 40 завдань. Максимальна кількість балів 
– 100 балів, тобто виконання одного правильного завдання оцінюється в 2,5 
балів. 

 
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється відповідно до Положення ІДГУ «Про 
порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачі вищої освіти в 
умовах ЄКТС». 

 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування проектів (ноутбук, проектор) 
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