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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

- - 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 г. 
2 сем. – 16г. 

3 сем. – 14г.  

2 сем. – 4г. 

3 сем. – 2г. 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1, 2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2, 3 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 г. 

- самостійна робота: 4 г. 

Консультації: 

3 сем. – 2г. 3 сем. – 2г. 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:  

2 сем. – залік 

3 сем. – екзамен 

- - 

Мова навчання: англійська 

Самостійна робота: 

2 сем. – 44г. 

3 сем. – 44г. 

2 сем. – 56г. 

3 сем. – 56г. 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: фонетичний, граматичний та лексичний 

аспекти академічної комунікації  англійською мовою. 

 

Метою вивчення дисципліни є: формування у здобувачів вищої освіти іншомовної  

комунікативної компетенції, необхідної для здійснення ефективного спілкування в 

академічному та професійно-орієнтованому середовищі; розширення лінгвістичних та 

соціокультурних знань для забезпечення впевненості щодо ведення дискусії та проведення 

презентації англійською мовою;  розвиток психологічної готовності здобувачів вищої освіти 

до подолання міжмовного бар’єру та здійснення продуктивної комунікації  іноземною 

мовою. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Практичний курс англійської мови», «Англійська 

мова (рівень В2)».  

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами  «Сучасна 

англійська мова», «Країнознавство англомовних країн», «Практикум з мовної комунікації». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-

професійних програм. 

 
 



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 2    Здатність цінувати та 
поважати різноманітність та 
мультикультурність, 
здійснювати професійну 
діяльність за принципами 
толерантності, 
безоціночності іншої 
особистості; вирішувати 
конфліктні ситуації і 
надавати підтримку в нових, 
проблемних і кризових 
ситуаціях. 

 

ПРН 7. Організовувати пошукову 

навчально-пізнавальну 

діяльність; використовувати 

педагогічні інновації у власній 

професійній діяльності; 

аналізувати сучасні тенденції 

нововведень в освітню сферу; 

чинники, що визначають 

успішність інноваційних 

процесів в дошкільній освіті. 

  ПРН 14 Використовувати комунікацію 

для задоволення потреби 

самовдосконалення, 

інтелектуального і культурного 

розвитку, реалізації 

самоосвітньої діяльності 

фахової спрямованості, 

відчувати потребу в 

систематичному підвищенні 

свого загальнокультурного і 

професійного рівня. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компет

е 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 2   ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 



успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ЗК 2 ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ЗК 2  ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ПНР7 

Організовувати 

пошукову 

навчально-

пізнавальну 

діяльність; 

використовувати 

педагогічні 

інновації у власній 

професійній 

діяльності; 

аналізувати 

сучасні тенденції 

нововведень в 

освітню сферу; 

чинники, що 

визначають 

успішність 

інноваційних 

процесів в 

дошкільній освіті. 

ЗК 2 ПНР14 

Використовувати 

комунікацію для 

задоволення 

потреби 

самовдосконаленн

я, 

інтелектуального і 

ПНР14 

Використовувати 

комунікацію для 

задоволення 

потреби 

самовдосконаленн

я, 

інтелектуального і 

ПНР14 

Використовувати 

комунікацію для 

задоволення 

потреби 

самовдосконаленн

я, 

інтелектуального і 

ПНР14 
Використовувати 

комунікацію для 

задоволення 

потреби 

самовдосконаленн

я, 

інтелектуального і 



культурного 

розвитку, 

реалізації 

самоосвітньої 

діяльності фахової 

спрямованості, 

відчувати потребу 

в систематичному 

підвищенні свого 

загальнокультурно

го і професійного 

рівня. 

 

 

культурного 

розвитку, 

реалізації 

самоосвітньої 

діяльності фахової 

спрямованості, 

відчувати потребу 

в систематичному 

підвищенні свого 

загальнокультурно

го і професійного 

рівня. 

культурного 

розвитку, 

реалізації 

самоосвітньої 

діяльності фахової 

спрямованості, 

відчувати потребу 

в систематичному 

підвищенні свого 

загальнокультурно

го і професійного 

рівня. 

культурного 

розвитку, 

реалізації 

самоосвітньої 

діяльності фахової 

спрямованості, 

відчувати потребу 

в систематичному 

підвищенні свого 

загальнокультурно

го і професійного 

рівня. 
 

 

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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Модуль 1.               

1.1 Підготовка до 

презентації 

 

4 - 4 - - - 10 1 - 1 - - - 12 

1.2 Початок презентації  

 4 - 4 - - - 10 1 - 1 - - - 12 

1. 3 Структура 

презентації  

 

4 - 4 - - - 10 1 - 1 - - - 14 

1.4  Завершення 

презентації 4 - 4 - - - 10 1 - 1 - - - 14 

      Проміжний контроль: - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом за 2 семестр: 16 - 16 - - - 44 4 - 4 - - - 56 

Модуль 2.               

2.1 Організація роботи 

проблемної групи 

 

4 - 4 - - - 2 1 - 1 - - - 4 

2.2 Початок роботи 

проблемної групи 

 

4 - 4 - - - 2 1 - 1 - - - 4 

2.3 Вирішення 

проблемних питань 

 

4 - 4 - - - 2 - - - - - - 6 

2.4 Обговорення 

результатів дискусій 

 

4 - 2 - 2 - 4 2 - - - 2 - 8 

Проміжний контроль  - - - - - 4 - - - - - - 4 



    Підсумковий контроль 

(для екзаменів) 
 - - - - - 30 - - - - - - 30 

Разом за 3 семестр: 16  14    44 4  2  2  56 

Разом: 32  30  2  88 8  6  2  112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Підготовка до презентації 

Поняття  комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Типи вербальної та 

невербальної комунікації. Роль комунікації в житті людини. Поняття презентації. Типи 

презентацій. Дискусія за темою.  

 

Тема 1.2 Початок презентації  

Знайомство з аудиторією. Організаційні деталі. Психологічні аспекти спілкування. Мова тіла 

як засіб невербальної комунікації. Особливості презентування англійською мовою. Фрази-

орієнтири. Лексико-граматичні засоби успішного початку презентації. 

 

Тема 1.3 Структура презентації  

Технічні засоби для проведення презентації. Використання цифрової інформації при 

проведенні презентації. Презентація з використанням ефективних візуальних засобів.  

Різновиди та інтерпретація візуальних засобів.  Емфатичні засоби презентування. Лексичні 

засоби когезії тексту презентації. 

 

Тема 1.4 Завершення презентації  

Підведення підсумків. Надання рекомендацій. Лексико-граматичні засоби успішного 

завершення презентації. Просодичні засоби вираження комунікативної настанови оратора. 

Відповіді на запитання. Подяка аудиторії.  Презентація індивідуальних завдань. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Організація роботи проблемної групи 

Організація зустрічі. Використання усної / письмової форми вербальної комунікації у 

процесі підготовки зустрічі. Перенесення зустрічі. Форми звертання до співрозмовника у 

процесі ділової комунікації. Формальний та неформальний стиль спілкування. Культура 

розмови на загальні теми. 

 

Тема 2.2 Початок роботи проблемної групи 

 Постановка проблемних питань. Доповідь про вже існуючі досягнення стосовно зазначеної 

проблематики. Граматичні засоби вираження результативної дії. Ввічливі форми 

переривання дискусії. Запит на роз’яснення. Лексичні засоби уточнення власної точки зору. 

 

Тема 2.3 Вирішення проблемних питань 

Запит на особисту думку учасників комунікації. Вираження нейтральної позиції мовця. 

Емфатичне висловлення власної позиції. Лексичні засоби вираження аргументованої згоди. 

Використання дипломатичних апроксиматорів для  вираження часткової згоди. Етикетні 

комунікеми незгоди. Нейтральна тональність офіційно-ділового мовлення. Уникання 

різкої критики опонента. Лексико-граматичні засоби вираження пропозицій щодо вирішення 

проблемних питань. 

 

Тема 2.4 Обговорення результатів дискусій 

Граматичні засоби вираження реальної/гіпотетичної можливості. Прийняття стратегічно 

важливих рішень (прийняття / неприйняття рішення, відкладення прийняття рішення). 



Завершення дискусії. Етикетні комунікеми подяки за співпрацю. Презентація групових 

завдань.  

 

5.2. Тематика практичних занять 

Модуль 1. 

ТЕМА 1. Роль комунікації в житті людини. Поняття презентації. Типи презентацій. 

ТЕМА 2. Знайомство з аудиторією. Лексико-граматичні засоби початку презентації. 

ТЕМА 3. Використання цифрової інформації при проведенні презентації. 

ТЕМА 4. Презентація з використанням ефективних візуальних засобів.   

ТЕМА 5. Емфатичні засоби презентування. Лексичні засоби когезії тексту презентації.  

ТЕМА 6. Підведення підсумків. Лексико-граматичні засоби завершення презентації. 

ТЕМА 7. Презентація індивідуальних завдань. 

ТЕМА 8. Модульна контрольна робота 
Модуль 2. 

ТЕМА 1. Формальний та неформальний стиль спілкування. 

ТЕМА 2. Постановка проблемних питань.  Лексико-граматичні засоби.  

ТЕМА 3. Запит на особисту думку учасників комунікації. Висловлення власної позиції. 

ТЕМА 4. Етикетні комунікеми згоди/незгоди. Тональність офіційно-ділового мовлення. 

ТЕМА 5. Граматичні засоби вираження реальної/гіпотетичної можливості. 

ТЕМА 6. Презентація групових завдань.  

ТЕМА 7. Модульна контрольна робота 
 

5.3. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  денна заочна  

1. Підготовка до практичних занять 30 6 Конспект, відповідь 

2. Підготовка до проміжного контролю 
8 8 

Модульна контрольна 

робота 

3 Підготовка до підсумкового контролю 30 30 Екзамен 

4. Виконання індивідуальних завдань: 

підготовка презентації відповідно до обраної 

теми  

 

10 34 Презентація 

5. Виконання групових завдань: 

підготовка до дискусії відповідно до обраної 

теми  

 

10 34 Дискусія 

 Разом 88 112  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Орієнтовні  теми  презентацій: 

1. Роль спілкування у повсякденному житті.  

2. Проблеми при спілкуванні з людьми  інших культур. 

3. Мова тіла в різних культурах світу. 

4. Переваги та недоліки вербальної комунікації. 

5. Переваги та недоліки  невербальної комунікації. 

6. Можливі бар'єри для спілкування іноземною мовою. 

7. Ефективні кроки для успішного спілкування. 

8. Безпечні та небезпечні теми для спілкування. 

9. Алгоритм успішного презентування. 

10. Причини неуспішної презентації. 



 

      Інтернет-ресурси: 

1. https://www.english.com 

2. https://www.englishpage.com 

3. http://esl-lab.com 

4. http://esl.about.com 

5. https://www.businessenglishpod.com 

6. http://www.talkenglish.com 

7. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

8. https://www.articulatemarketing.com/blog/how-to-make-a-successful-presentation 

9. https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html 

10. https://www.mindtools.com/pages/article/presentation-mistakes.htm 

 

Тематика групових завдань 

Орієнтовні  теми  дискусій: 

1. Чи загрожує інтернет людству? 

2. Чи корисні комп’ютерні ігри для дітей? 

3. Чи покращили смартфони наше життя? 

4. Чи можна використовувати тварин для медичних досліджень? 

5. Чи слід забороняти палити? 

6. Чи треба вживання  алкоголю зробити незаконним? 

7. Чи потрібно рекламувати ліки? 

8. Чи можна користуватися мобільним телефоном у школі? 

9. Чи повинна вища освіта бути безкоштовною? 

10. Чи потрібна шкільна форма? 

 

Інтернет-ресурси: 

1. https://www.englisch-hilfen.de/en/words/discussions.htm 

2. http://user.keio.ac.jp/~hjb/Academic_discussions.html 

3. https://forum.oxforddictionaries.com/en/discussion/4/how-to-start-a-great-discussion 

4. http://www.tedpower.co.uk/discuss.html 

5. https://www.eslbuzz.com/useful-phrases-for-group-discussions-in-english/ 

6. https://custom-writing.org/blog/opinion-essay 

7. http://www.csun.edu/~dgw61315/debformats.html 

8. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zthc9j6/revision/1 

9. https://busyteacher.org/7245-conducting-class-debate-essential-tips.html 

10. https://managementhelp.org/communicationsskills/public-speaking.htm 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, індивідуальні та групові завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік – 2 сем., екзамен – 3 сем. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувачів вищої освіти на 

практичних заняттях, а також якість виконання індивідуальних та групових завдань. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі. Модульна контрольна 

робота складається з трьох завдань: 1) завдання з вибором однієї правильної відповіді, 2) 

завдання на встановлення відповідності, 3) завдання з розгорнутою відповіддю. 

Зразок модульної контрольної роботи: 
Task 1) Choose the correct variant: 

The use of time in communication is called 

a) chronemics 

b) vocalics 

https://www.english.com/
https://www.englishpage.com/
http://esl-lab.com/
http://esl.about.com/
https://www.businessenglishpod.com/
http://www.talkenglish.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://www.articulatemarketing.com/blog/how-to-make-a-successful-presentation
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.mindtools.com/pages/article/presentation-mistakes.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/words/discussions.htm
http://user.keio.ac.jp/~hjb/Academic_discussions.html
https://forum.oxforddictionaries.com/en/discussion/4/how-to-start-a-great-discussion
http://www.tedpower.co.uk/discuss.html
https://www.eslbuzz.com/useful-phrases-for-group-discussions-in-english/
https://custom-writing.org/blog/opinion-essay
http://www.csun.edu/~dgw61315/debformats.html
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zthc9j6/revision/1
https://busyteacher.org/7245-conducting-class-debate-essential-tips.html
https://managementhelp.org/communicationsskills/public-speaking.htm


c) haptics 

d) proxemics 

… 

Task 2) Match the phrases with the topic: 

1. Apologizing for a delay          a. How was your flight/journey/drive? 

2. Asking about the journey        b. Can I help you with your bags? 
3. Offering help                           c. Sorry to keep you waiting. 

             … 

Task 3) Write an opinion essay on one of the following topics: 

— Is it important to know more than one foreign language? 
— Should parents control the use of the Internet by their child? 
— Is the rapid technology development dangerous for people? 

 

Екзамен з дисципліни проводиться в усній формі та передбачає відповідь здобувача 

вищої освіти на три питання: 1) теоретичне питання  2) ситуативне завдання  3) читання, 

переклад та переказ автентичного англомовного тексту.  

Зразок екзаменаційного білета: 
1. Розкрийте теоретичне питання: Opening a presentation 

2. Вирішіть ситуативне завдання: You are going to give a presentation but you are too nervous. How 

should you deal with nervousness? 

3. Прочитайте та перекладіть текст українською мовою. Підготуйте стислий переказ тексту 

англійською мовою. Висловіть власну думку стосовно прочитаного. 

 
 

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 свої 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 

https://cla.auburn.edu/forlang/resources/twenty-five-reasons/


Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

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 

 

 

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 самостійної роботи  

Вид Максимальна кількість балів 

Конспекти до практичних занять 5 

Підготовка презентації 5 

Участь у дискусії 5 

Кожне  завдання для  самостійної роботи  оцінюється  за шкалою від «0» до «5».  

Підсумковим балом за  самостійну роботу є середній  бал за всі завдання.   

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  

Модульна контрольна  робота складається з трьох завдань  Правильне виконання   

першого завдання  оцінюється в 25 балів, другого – 35 балів, третього – 40 балів.  

Максимальна кількість балів за модульну контрольну  роботу  складає 100 балів. 

Бал для заліку за  модульну контрольну  роботу  вираховується за формулою: 

отриманий  бал  помножити  на ваговий коефіцієнт 0,3, наприклад: 80 x 0,3=24. Максимальна 

кількість балів для заліку становить 30 балів, мінімальна  – 16 балів. 

Бал для екзамену за  модульну контрольну  роботу  вираховується за формулою: 

отриманий  бал   помножити  на ваговий коефіцієнт 0,1, наприклад: 80 x 0,1=8. Максимальна 

кількість балів для екзамену становить 10 балів, мінімальна  – 6 балів. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка для заліку виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Підсумкова оцінка для екзамену виставляється за результатами поточного, 

проміжного та підсумкового  контролю.  

Екзаменаційний білет складається з трьох питань. Відповідь на кожне питання 

оцінюється за шкалою від «0» до «5».   Результат підсумкового контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок здобувача вищої освіти, які він отримав за кожне з питань 

екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений 

показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5, наприклад: 80 x 0,5=40. Максимальна 

кількість балів для екзамену становить 50 балів, мінімальна  – 25 балів. 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 

90-100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно не зараховано 

1-25 
 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для виконання презентацій (ноутбук, проектор). 
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ / 20__ 

Н.Р.1 

                                         
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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