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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 Лекції: 
- - 

Модулів:1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 120 46  
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом:3 

Лабораторні заняття: 
- - 

Семестр:5 Семінарські заняття: 
- - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 

Консультації: 
2 - 

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: 
Vсем.- іспит 

екзамен - 

Мова навчання:англійська Самостійна робота: 
72 - 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - це обсяг лексики та 
граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне 
спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних 
видань.  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів загальної та 
професійно-орієнтованої комунікативної компетенції в обсязі, необхідному 
для професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою. 

Передумови для вивчення дисципліни сформувати достатній рівень 
комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані 
на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих умінь з фаху, 
включаючи уміння перекладу текстів за спеціальністю та підготувати 
бакалаврів до подальшої самостійної роботи з англомовним матеріалом. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Практичний курс англійської мови», 
«Ділова англійська мова». 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів 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)   
ЗК 3. Готовність до пізнання 

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

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

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

ПРН 24.  Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур 

ЗК 5. Здатність бути критичним і 
самокритичним 

ЗК 9. Здатність використовувати 
знання англійської мови в 
освітній діяльності 

ПРН 26. Володіти англійською мовою на 
рівні, необхідному для 
професійної сфери спілкування 

ЗК 13. Здатність працювати в 
колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати 
некритичного слідування 
авторитетам. 

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

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 
відповідальність 

ЗК 3.      ПРН 23.  
ЗК 4.   ПРН 24.  
ЗК 5.   ПРН 24.  
ЗК 9.   ПРН 26.  

ЗК 13.   ПРН 23.  
 

 

 

 

 

 



 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 

А
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 Модуль 1. 
Середньовічна історія 

              

1. Тема 1. Середньовічна 
історія. Читання 
тексту «Уільям 
Завойовник» 

6  6    8        

2. Тема 2. Складні та 
складнопідрядні 
речення в англійській 
мові. Формування 
прислівників  

6  6    8        

3. Тема 3. Читання 
тексту «Порятунок». 
Вживання форм 
дієслова в теперішніх 
часах активного стану 

6  6    8        

4. Тема 4. Читання 
тексту «Відкриття в 
сучасному світі». 
Вживання форм 
дієслова в пасивному 
стані 

6  6    8        

5. Тема 5. Читання 
тексту «Вальтер 
Скот». Вживання 
часових форм 
дієслова перфектної 
групи 

4  4    8        

6. Тема 6. Географія 
Великобританії. 
Пряма  та непряма 
мова  

4  4    8        

7. Тема 7. Вікторіанська 
епоха. Читання тексту 
«Вікторіанська 
Англія». Вживання 
безособової форми 
Герундій.Формування 
та вживання  герундія. 
Часові форми 
герундія.  

4  4    8        

8. Тема 8. Війна 
американців за 

6  6    8        



незалежність (1775-
1813) 
Комунікативна 
ситуація – Видатні 
політичні/військові 
особистості періоду 
війни Америки за 
незалежність  

9. Тема 9. 
Дієприкметник 
Формування та 
вживання 
дієприкметників. 
Складний додаток  

6  4  2  8        

Разом: 48  46  2  72        

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Модуль 1. Середньовічна історія 
Тема 1. Середньовічна історія. Читання тексту «Уільям Завойовник» 
Загальні характеристики періоду. Відомі особистості. Культура, освіта, 
досягнення 
Тема 2. Складні та складнопідрядні речення в англійській мові. Формування 
прислівників  
Виконання тренувальних вправ. Визначення особливостей вживання 
складних і складносурядних речень в текстах з історії 
Тема 3. Читання тексту «Порятунок». Вживання форм дієслова в 
теперішніх часах активного стану 
Аналіз фактів тексту. Складання таблиць. Теперішні часи дієслова 
(неозначені продовжувальні, перфектні та ін.) в активному стані 
Тема 4. Читання тексту «Відкриття в сучасному світі». Вживання форм 
дієслова в пасивному стані 
Значні досягнення суспільства сьогодення. Розподіл інформації за 
тематичними блоками. Теперешні, минулі, майбутні часи дієслова в 
пасивному стані 
Тема 5. Читання тексту «Вальтер Скот». Вживання часових форм дієслова 
перфектної групи 
Аналіз історичних подій, що подаються в тексті. Написання анотації. 
Особливості вживання дієслова в перфект ній групі часів 
Тема 6. Географія Великобританії. Пряма  та непряма мова  
Тереторія. Річки, озера. Столиця. Великі міста. Клімат, погода країни. 
Особливості вживання стверджувальних, питальних, окличних речень в 
непрямій мові 
Тема 7. Вікторіанська епоха. Читання тексту «Вікторіанська Англія». 
Вживання безособової форми Герундій. Формування та вживання  герундія. 
Часові форми герундія.  
Розподіл епохи на періоди. Визначення особливих дат епохи. Досягнення 
Вікторіанської Англії. Безособова форма дієслова герундій. Форми й 
особливості вживання 



Тема 7. Війна американців за незалежність (1775-1813). Комунікативна 
ситуація – Видатні політичні/військові особистості періоду війни Америки 
за незалежність  
Характеристика військових подій 1775-1813 рр. Видатні особистості. 
Презентація найважливіших фрагментів американської війни за незалежність 
Тема 8. Дієприкметник. Формування та вживання дієприкметників. 
Складний додаток 
Особливості вживання дієприкметників в історичних текстах. Форми. 
Вживання складного додатку в писемних текстах 
 
5.2. Тематика практичних занять 
Модуль 1. Середньовічна історія 
Тема 1. Середньовічна історія. Читання тексту «Уільям Завойовник» 
Тема 2. Складні та складнопідрядні речення в англійській мові. Формування 
прислівників  
Тема 3. Читання тексту «Порятунок». Вживання форм дієслова в теперішніх 
часах активного стану 
Тема 4. Читання тексту «Відкриття в сучасному світі». Вживання форм 
дієслова в пасивному стані 
Тема 5. Читання тексту «Вальтер Скот». Вживання часових форм дієслова 
перфектної групи 
Тема 6. Географія Великобританії. Пряма  та непряма мова  
Тема 7. Вікторіанська епоха. Читання тексту «Вікторіанська Англія». 
Вживання безособової форми Герундій.Формування та вживання  герундія. 
Часові форми герундія.  
Тема 7. Війна американців за незалежність (1775-1813). Комунікативна 
ситуація – Видатні політичні/військові особистості періоду війни Америки за 
незалежність  
Тема 8 Дієприкметник Формування та вживання дієприкметників. Складний 
додаток 
 
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до практичних занять 18 Конспекти, відповіді 

2. Підготовка до проміжного контролю 18 Модульна контрольна 
робота 

3. Виконання завдань для самостійної 
роботи (комплекси вправ).  

18 Виконання вправ, тести 

4. Виконання індивідуальних завдань:  
- опрацювання індивідуального 
читання; 
- підготовка розмовних тем; 

18 Розмовна тема, 
презентація, реферат 



- підготовка презентацій; 
- рефератів та доповідей 

 Разом 72  

 
Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Підготувати презентації з таких тем за вибором: 
1. В музеї 
2. Робота в архіві 
3. Проведення екскурсії 
4. Археологічні знахідки 
5. Подорож по історичним містам Ізмаїлу 

 
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: 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. 

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: 
WRITING 

1. Write a composition giving your opinion on the statement:  
We don’t understand the present events if we don’t know our history (150-180 
words) 
GRAMMAR 
1.Translate using Gerund. 

1. Я ничего не имею против того, чтобы посетить Нью-Йорк. 
2. Я думаю, я получу удовольствие от вида небоскребов и других 

современных зданий. 
3. Мне нравится слушать звуки города. 
4.  Я люблю гулять по городу. (aroundthecity) 

2.Insert necessary preposition. 
1. Read the rule … writing the exercise. (after, before, by the time) 
2. Diana is fond … collecting posters of pop singers. (for, to, of) 
3. Betty likes art very much and she is keen … visiting art galleries. (in, on, 

about) 



4. Black is tired … painting the wall. He has been working for 5 hours. (of, 
after, for) 

5. Susan is clever … learning English. (of, for, at) 
3.Change sentences into Passive Voice. 

1.  Не stole a lot of money from the shop. 
2.  By six o’clock they had finished the work. 
3.  At twelve o’clock the workers were loading the trucks. 
4.  By three o’clock the workers had loaded the trucks. 

4.Complete the following sentences using the infinitive with or without to. 
1. The teacher asked us ________ (listen) to his explanations. 
2. He made the students _____________ (write) the composition. 
3. The teacher let us ____________ (use) the dictionaries. 

5.Open the brackets and use the Complex Object. 
1. Do you want (they / stay) at the hotel? 
2. I would like (the professor / look through) my report. 
3. We considered (he /be) an honest person. 

 
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 

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 



Рівні навчальних 
досягнень 

100-
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

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 (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 (презентації) 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 оцінюється в 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) 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Некрутенко О.Б. English for Historians (Англійська для істориків): навч. 
посіб. для вивчення курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» 
для студ.спец. «Історія» вищ. навч. заклад.- Луганськ, 2011.- 192с. 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Дудченко М. М. Основи англійської граматики і лексики = The Basic 
Foundation of English Grammar and Vocabulary / М. М. Дудченко – Суми : 
Слобожанщина, 1997. – 100 с. 
2. Клочко Л. І. BallGame. Методичні вказівки для практичних занять та 
самостійної роботи / Л. І. Клочко. – Суми : Сумський державний 
педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2006. – 32 с. 
3. Ляшенко І. В. Англійська мова : Practice Abroad : навчальний посібник 
з англійської мови за програмою курсу поглибленого та інтенсивного 
вивчення іноземних мов / І. В. Ляшенко, О. А. Литвиненко, Т. М. Меденцова 
та ін. – Суми : Університетська книга, 2010. – 400 с. 
4. Тучина Н. В. «Read and Speak English with Pleasure» / Н. В. Тучина, Т. 
К. Меркулова, B. C. Кузьмина – Харків : СПДФО Шапіро М.В., 2004. – 304 с.   
 

10.3. Інтернет-ресурси 
http://btc-english.narod.ru – розмовна англійська мова  
 http://dictionary.cambridge.org/ – словники 
 www.repete-my.com – повторення лексики 
Englishas a SecondLanguagehttp://academic.cuesta.cc.ca.us/ahalderma/ESL.htm 
EnglishforScienceandTechnology: http://www.hut.fi/~rvilmi/EST 
On-Line EnglishGrammar: http://www.eolunet.com/english/grammar/toc.html 
On-Line LanguageExercise: http://www.ilegroup.com/interactive/ 
LearningEnglishontheWebhttp://www.rong-chang.com 
OnlineDirectoryof ESL Resourceshttp://www.cal.org/ericcll/ncbe/esldirectory/ 
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