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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни вибіркова Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1 Семестр: 1 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання 4 (120 год.: 32- практичні; 88 - самостійна робота) 

заочна форма навчання 4 (120 год.: 8 - практичні; 112 - самостійна робота) 

Мова викладання:  англійська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=311 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Олейнікова Галина Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології та світової літератури 

Кафедра: кафедри англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: oleinikova1211@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: Консультації в день проведення практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через Skype/ Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід надіслати запит на електронну пошту викладача. 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів» призначена для 

вдосконалення навичок усного мовлення на основі розвитку необхідних автоматизованих 

мовних вмінь; розвиток писемних та мовленнєвих навичок в результаті оволодіння 

лексичним та граматичним матеріалом. Також даний курс передбачає ознайомлення 

здобувачів вищої освіти із класичною автентичною літературою англійських та 

американських авторів, розвиток у майбутніх вчителів іноземної мови високої культури 

читання, вдосконалення навичок читання, розуміння та інтерпретації тексту.  

Метою вивчення дисципліни є: подальший розвиток творчих умінь усного мовлення, а 

саме: поглибленого читання оригінального англійського тексту різної жанрової 

спрямованості будь-якої складності; поглиблення знань про функціональну диференціацію 

мовних стилів з акцентом на художнє мовлення з його характерними ознаками та функціями; 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з прикладами реалізації різних текстових жанрів, 

їхніми структурно-композиційними та стилістичними ознаками. Опрацювання уривків 

класичних та сучасних  німецькомовних художніх текстів для розуміння відмінностей у 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=311
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способі викладу інформації в залежності від культурно-історичної парадигми, 

комунікативних функцій тощо. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

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

англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Практикум з мовної комунікації». 

 

4. Результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни «Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів» 

здобувачі вищої освіти будуть знати: 

  сучасні підходи відносно класифікації літературних жанрів; 

 структурні та лінгвостилістичні ознаки оповідань, есе, романів та ін.; 

 функціональну спрямованість різножанрових художніх текстів; 

 сучасні тенденції у художньому мовленні та їхні соціально-історичні передумови; 

 систему понять та закономірностей, що слугують досягненню інтенціональності 

тексту; 

 засоби реалізації оцінності, емотивності, експресії, лаконічності вислову. 

В процесі вивчення курсу «Аналітичне читання англомовних текстів різних жанрів»  

здобувачі вищої освіти будуть вміти:  

   визначати поняття «текст», «літературний жанр» з огляду на диференційні ознаки й 

функції; 

 використовувати у процесі аналізу художніх текстів сучасні методи, зокрема 

контекстуальний, композиційний, лінгвостилістичний та ін.; 

 аналізувати структуру художніх текстів з урахуванням таких композиційних частин, 

як заголовок, підзаголовок, експозиція, основний текст, кінцівка; 

 оцінювати функціональну значимість стилістичних фігур та інших мовних засобів 

задля реалізації оцінності, апелятивності, експресії; 

 виявляти вплив контексту та інших пресупозиційних чинників на смисл текстових 

елементів; 

 ґрунтовно опрацьовувати художні тексти, аналізувати синтаксичні, лексичні, 

словотвірні фразеологічні явища та їхні функції в межах мікро- та макротексту. 

 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1 Вступ. Основні терміни та поняття лінгвістичного та 

стилістичного аналітичного аналізу тексту        

        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (2 

год.): 

Основні терміни та 

поняття лінгвістичного та 

стилістичного аналітичного 

аналізу тексту. 

Стилістика як наукова 

дисципліна. Основні поняття 

стилістики: норма, стиль, 

контекст, виразні засоби, 

1. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи 

лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 

2005. – 416 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Єфімов Л.П. Стилістик англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с.  
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стилістичні прийоми, 

функціональні стилі, 

конвергенція, висунення. 

5. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Ya

blonska.pdf 

 

 

 

Тема № 2              

   

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (2 

год.): 

Тема 2. Метод 

аналітичного читання 

тексту. Аналіз та 

інтерпретація. 

Аналіз науково-

фантастичного оповідання 

The man who could work 

miracles by H.G. Wells. 

 

1.  http://flibusta.site/b/217191 

2. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

4. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

5. Олейнікова Г.О. Українськи та англійськи паремії як 

джерело вивчення національної своєрідності // VІІ 

Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності 

українського пограниччя: практики, взаємовпливи, 

шляхи інтеграції.2021. – С.31-37 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf  

 

Тема № 3  
           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 

год.): 

Морфологічний 

стилістичний потенціал 

англійської мови. 

Стилістичні прийоми на 

морфологічному рівні.  

Аналіз науково-

фантастичного оповідання 

“The pearly beach” by Lord 

Dunsany 

 

1. http://flibusta.site/b/217191 

2. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

4. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

 

 

Тема № 4         

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://flibusta.site/b/217191
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://flibusta.site/b/217191
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Практичне  заняття (4 

год.): 

Стилістична диференціація 

словникового складу 

англійської мови 

Нейтральна, 

загальнолітературна і 

загальнорозмовна лексика. 

Спеціальна літературна 

лексика.  

Аналіз оповідання Enoch’s 

two letters” by A.Sillitoe 

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Ya

blonska.pdf 

Інтернет-ресурси: 

1. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/te

xt-analysis/ 

2. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

3. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

4. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для 

розуміння змісту тексту. 

Аналіз вокабуляру до 

детективного оповідання 

«The sign of four» by Arthur 

Conan Doyle 

 

 

1. https://fobook.ru/tag/arthur-conan-doyle/ 

 

 

Тема № 5           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Текст як предмет 

лінгвістики і 

літературознавства. 

Рівні опису тексту. Текст і 

твір. Аналіз твору “Jennie 

Gerhardt” Chapters 1-2 

 

1. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Y

ablonska.pdf 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для розуміння 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. . Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
https://fobook.ru/tag/arthur-conan-doyle/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
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змісту тексту. Аналіз 

вокабуляру до тексту 

Theodore Dreiser “Jennie 

Gerhardt”мовою;  

Інтернет-ресурси: 

1. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

2. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

3. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

4. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

 

Тема № 6  Організація роботи щодо аналізу текста 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 

год.): 

Аналіз змісту тексту: зміст, 

значення, смисл. 

Структуралізм. Аналітичний 

концепт текстової 

когерентності. 

 “Jennie Gerhardt” Chapters 3-

4. 

 

 

1. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Ya

blonska.pdf 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для розуміння 

змісту тексту. Аналіз 

вокабуляру до тексту 

Theodore Dreiser “Jennie 

Gerhardt”мовою 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с 

Інтернет-ресурси: 

1. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

2. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

3. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

4. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Тема № 7  

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюван

ня 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 

год.): 

Поняття терміну 

«конвергенція». Аналіз 

засобів виразності і 

1. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
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стилістичних прийомів у 

конвергенції на рівні 

речення та понадфразової 

єдності у міні контексті. 

“Jennie Gerhardt” Chapters 

5-6 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. 

– Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablo

nska.pdf 

 

Інтернет-ресурси: 

5. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

6. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

7. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

8. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

Завдання для 

самостійної роботи: 

-конспекти до 

практичних занять; 

-Лингвостилистический 

аналіз художнього 

тексту. Індивідуальний 

стиль Сомерсета Моема. 

Вивчення фрагмента з 

його роману "Theatre". 

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О. Українськи та англійськи паремії як 

джерело вивчення національної своєрідності // VІІ 

Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності 

українського пограниччя: практики, взаємовпливи, 

шляхи інтеграції. 2021. – С.31-37 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. William S. Maughm. Theatre 

https://avidreaders.ru/book/theatre.html 

 

Тема № 8    

        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюван

ня 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 

год.): 

Лінгвостилістичний 

аналіз тексту. 

Композиція, фабула, 

зв’язність, рівні смислу, 

тема-рема, спосіб оповіді, 

поняття автора, 

тональність. Практична 

робота на прикладі 

уривків з творів різних 

жанрів. “Jennie Gerhardt” 

Chapters 7-8  

 

1. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. 

– Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablo

nska.pdf 

 

Інтернет-ресурси: 

5. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

6. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

7. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

8. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
https://avidreaders.ru/book/theatre.html
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
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Завдання для 

самостійної роботи: 

-конспекти до 

практичних занять; 

- Аналіз наукової статті. 

Вивчення гуманітарного 

наукового тексту. Автор 

R. Lado. Language 

Teaching: A Scientific 

Approach. 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. R. Lado. Language Teaching: A Scientific Approach. 

https://www.jstor.org/stable/3442162?seq=1 

 

 

Тема № 9  

         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

Лінгвостилістичний аналіз 

фрагменту художнього 

дискурсу (проза). 

“Jennie Gerhardt” Chapters 9-10 

 

1. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Y

ablonska.pdf 

 

5.  Інтернет-ресурси: 

6. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/t

ext-analysis/ 

7. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

8. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

9. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Аналіз газетної  статті. 

Робота над вокабуляром, 

аналіз ЛСД (лексико-

семантичних груп слів, що 

належать до тематики). 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. https://www.thetimes.co.uk/ 

4. Loss and Hope, NYT, 2011/09/11 – режим доступу: 

http://www.nytimes.com/2011/09/11/opinion/sunday/loss-and-

hope.html?_r=0 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Тема № 1 Вступ. Основні терміни та поняття лінгвістичного та 

стилістичного аналітичного аналізу тексту        

        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

https://www.jstor.org/stable/3442162?seq=1
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
https://www.thetimes.co.uk/
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обговорення/опрацювання 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Основні терміни та 

поняття лінгвістичного та 

стилістичного аналітичного 

аналізу тексту. 

Стилістика як наукова 

дисципліна. Основні поняття 

стилістики: норма, стиль, 

контекст, виразні засоби, 

стилістичні прийоми, 

функціональні стилі, 

конвергенція, висунення. 

1. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи 

лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 416 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Єфімов Л.П. Стилістик англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с.  

5.  Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablo

nska.pdf 

 

 

 

Тема № 2              

   

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Тема 2. Метод 

аналітичного читання 

тексту. Аналіз та 

інтерпретація. 

Аналіз науково-

фантастичного оповідання 

The Door in the Wall by H.G. 

Wells. 

 

1. http://flibusta.site/b/217191 

2. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

4. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

5. Олейнікова Г.О. Українськи та англійськи паремії як 

джерело вивчення національної своєрідності // VІІ 

Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності 

українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи 

інтеграції.2021. – С.31-37 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf  

 

Тема № 3  
           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Морфологічний 

стилістичний потенціал 

англійської мови. 

Стилістичні прийоми на 

морфологічному рівні.  

Аналіз науково-

фантастичного оповідання 

The New Accelerator by H.G. 

Wells. 

1.http://flibusta.site/b/217191 

2. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. 

посібник]. – Київ: Знання, 2008. – 423  

3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

4. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

5.   

 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://flibusta.site/b/217191
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://flibusta.site/b/217191
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Тема № 4         

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Стилістична диференціація 

словникового складу 

англійської мови 

Нейтральна, 

загальнолітературна і 

загальнорозмовна лексика. 

Спеціальна літературна 

лексика.  

Аналіз детективного 

оповідання «The sign of four» 

by Arthur Conan Doyle/ 

 

 

1. https://fobook.ru/tag/arthur-conan-doyle/ 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablo

nska.pdf 

 

4. Інтернет-ресурси: 

5. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/te

xt-analysis/ 

6. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

7. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

8. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для 

розуміння змісту тексту. 

Аналіз вокабуляру до 

аналізованих текстів; 

 

 

Тема № 5           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 

Текст як предмет 

лінгвістики і 

літературознавства. 

Рівні опису тексту. Текст і 

твір.  

Аналіз твору 

 “Jennie Gerhardt” Chapters 1-2 

 

1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический 

анализ художественного текста. – М.: Флинта: 

Наука. – 2008. – 496 с. 

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – 

Вінниця: Нова книга, 2004. –239 с. 

3. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні 

вказівки з домашнього читання за книгою “Jenny 

Gerhardt” Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

4. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

5. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/

3/Yablonska.pdf 

 

https://fobook.ru/tag/arthur-conan-doyle/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
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Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для розуміння 

змісту тексту. Аналіз 

вокабуляру до тексту 

Theodore Dreiser “Jennie 

Gerhardt”мовою;  

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c.  

3. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22 с. 

Інтернет-ресурси: 

4. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/t

ext-analysis/ 

5. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

6. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

7. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Тема № 6  Організація роботи проблемної групи 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Аналіз змісту тексту: 

зміст, значення, смисл. 

Структуралізм. 

Аналітичний концепт 

текстової когерентності. 
 “Jennie Gerhardt” Chapters 3-

4. 

 

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – 

Вінниця: Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні 

вказівки з домашнього читання за книгою “Jenny 

Gerhardt” Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3

/Yablonska.pdf 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Робота зі словниками 

(друкованими та 

електронними) для розуміння 

змісту тексту. Аналіз 

вокабуляру до тексту 

Theodore Dreiser “Jennie 

Gerhardt”мовою;  

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с 

Інтернет-ресурси: 

4. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/t

ext-analysis/ 

5. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

6. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

7. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Тема № 7  

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацюван

ня 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
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Практичне  заняття (1 

год.): 

Конвергенція засобів 

виразності та 

стилістичних прийомів. 

Поняття терміну 

«конвергенція». Аналіз 

засобів виразності і 

стилістичних прийомів у 

конвергенції на рівні 

речення та понадфразової 

єдності у міні контексті. 

“Jennie Gerhardt” 

Chapters 5-6 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. 

– Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablo

nska.pdf 

 

 Інтернет-ресурси: 

5. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

6. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

7. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

8. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

Завдання для 

самостійної роботи: 

-конспекти до 

практичних занять; 

-Лингвостилистический 

аналіз художнього 

тексту. Індивідуальний 

стиль Сомерсета Моема. 

Вивчення фрагмента з 

його роману "Theatre". 

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О. Українськи та англійськи паремії як 

джерело вивчення національної своєрідності // VІІ Дунайські 

наукові читання. Локальні ідентичності українського 

пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції. 2021. – 

С.31-37 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. William S. Maughm. Theatre 

https://avidreaders.ru/book/theatre.html 

 

 

Тема № 8    

        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне  заняття (1 

год.): 

Лінгвостилістичний аналіз 

тексту. Композиція, 

фабула, зв’язність, рівні 

смислу, тема-рема, спосіб 

оповіді, поняття автора, 

тональність. Практична 

робота на прикладі уривків 

з творів різних жанрів. 

“Jennie Gerhardt” Chapters 

7-8  

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

4. Яблонська Т.М. Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту. – Одеса, 2019. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yabl

onska.pdf 

 

Інтернет-ресурси: 

6.https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-

analysis/ 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
https://avidreaders.ru/book/theatre.html
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5125/3/Yablonska.pdf
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
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7.https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

8.https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

9.https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Аналіз наукової статті. 

Вивчення гуманітарного 

наукового тексту. Автор 

R. Lado. Language 

Teaching: A Scientific 

Approach. 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

3. R. Lado. Language Teaching: A Scientific Approach. 

https://www.jstor.org/stable/3442162?seq=1 

 

 

Тема № 9  

         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до практичних 

занять; 

- Аналіз газетної  статті. 

Робота над вокабуляром, 

аналіз ЛСД (лексико-

семантичних груп слів, що 

належать до тематики). 

 

Лінгвостилістичний аналіз 

фрагменту художнього 

дискурсу (проза). 

“Jennie Gerhardt” Chapters 9-10 

 

1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. –239 с. 

2. Олейнікова Г.О., Ткаченко Л.Х. Методичні вказівки з 

домашнього читання за книгою “Jenny Gerhardt” 

Т.Драйзера. –Ізмаїл, 2007. – 22с. 

3. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – 

Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c. 

Інтернет-ресурси: 

4. https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/t

ext-analysis/ 

5. https://monkeylearn.com/text-analysis/ 

6. https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-

english/how-to-analyse-english-texts/ 

7. https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/ 

8. Loss and Hope, NYT, 2011/09/11 – режим доступу: 

http://www.nytimes.com/2011/09/11/opinion/sunday/loss-

and-hope.html?_r=0 

9. https://www.thetimes.co.uk/ 

 
 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
https://www.jstor.org/stable/3442162?seq=1
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/text-analysis/
https://monkeylearn.com/text-analysis/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.matrix.edu.au/beginners-guide-to-acing-hsc-english/how-to-analyse-english-texts/
https://www.scribbr.com/methodology/textual-analysis/
https://www.thetimes.co.uk/
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Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі (на онлайн-платформі Moodle) 

та включає два питання. 

Зразок модульної контрольної роботи 
Task 1. Write about “Life is a true wonderland” 

Task 2. Describe the images of Jenny, Mr.Gerhardt…. 
 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 
Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

практичних заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
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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. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид Максимальна кількість балів 

Конспекти до практичних занять 5 

Підготовка самостійної роботи 5 

Участь у дискусії 5 

Критеріями оцінювання конспектів до практичних занять є вміння виокремлювати 

тематичний вокабуляр та перекладати його українською мовою. Критеріями оцінювання 

дискусії є дотримання всіх вимог щодо дискусії,  використання релевантних лексико-

граматичних та просодичних  засобів мовлення як компонентів ведення дискусії англійською 

мовою. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
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