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1. Анотація до курсу: навчальна дисципліна розрахована на години практичних занять з метою оволодіння необхідним лексичним, граматичним та країнознавчим 

матеріалом, передбаченим відповідною програмою з практики усного та писемного мовлення (англійська) як першої іноземної мови, з метою використання 

отриманих знань у подальшій практичній діяльності. 

2. Мета та цілі курсу: зміцнювати фонологічні, граматичні та лексичні знання студентів, що необхідні для спілкування у межах тем, передбачених програмою; 

призвичаїти студентів до нових методів навчання англійській мові; розвивати уміння усної та писемної комунікації, розширювати соціокультурну компетенцію 

студентів, забезпечуючи їх обізнаність з традиціями та звичаями англомовних країн за допомогою використання автентичних матеріалів. навчати студентів 

використовувати основні інтонаційні та ритмічні зразки у різних комунікативних ситуаціях; розвивати словниковий запас студентів у межах тематики, 

передбаченої програмою; навчати усно і письмово висловлювати свої думки у межах тематики, передбаченої програмою; навчати аудіювати нормативну 

англійську мову в межах тем, передбачених програмою; навчати читати художні та науково-популярні тексти, спираючись на новий лексичний матеріал; 

постійно тренувати та коригувати навички вимови, читати та спілкуватися за змістом прочитаних текстів різної тематики, висловлювати власні думки у 

монологічному, діалогічному усному та писемному мовленні. 

 

3. Компетентності та програмні результати навчання: 

 

Інтегральні компетентності:  
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки, 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов.   

 

Загальні компетентності:  
ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.   

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 

Фахові компетентності:  

ФК 2.Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.  
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ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя.   

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту (залежно від обраної спеціалізації).  

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів 

різних стилів і жанрів 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1.Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.  

ПРН 3.Організовувати процес свого навчання й самоосвіти 

ПРН 14. Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя.  

 

 Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Кількість годин  120, кредитів 4 - 64 56 

 

4. Ознаки курсу 

Рік викладання-  

 

 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язковий/ 

вибірковий 

2020 1-й 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) 2-й Основний 

 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: ноутбук, проектор 

6. Політика курсу: відвідування практичних занять (неприпустимість пропусків, запізнень); правила поведінки на заняттях (активна участь, виконання 

необхідного мінімуму навчальної роботи, відключення телефонів); підкріплення відповіді на питання практичне заняття заняття прикладами з самостійно 

опрацьованого матеріалу; 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті студенти та викладачі діють відповідно до: Положення про самостійну роботу 

студентів (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про організацію освітнього процесу 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx


(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про проведення практики студентів 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про порядок оцінювання знань студентів 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про академічну доброчесність 

(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx); Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) студента 

(http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/MFstud.aspx); Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx); Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних 

дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx) 

Схема курсу 

Тиждень, дата, години Тема, план, кількість годин (аудиторної та 

самостійної) 

Форма 

навчального 

заняття 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. Життя і проблеми великих міст 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent/shed

ule.aspx   

16  години (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1. Великі міста Великої Британії та 

США  

Підтема: Лондон – столиця Великої Британії  

Підтема: Транспортна система 

Підтема: Великі міста США 

Підтема: Мистецьке життя Нью-Йорку 

План. 

1. Робота з текстом.  

2.Введення нових лексичних одиниць. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

матеріалу. 

4.Аудіювання тексту.  

5.Активізація лексики. 

6.Переказ тексту. 

7.Презентація та обговорення проектів. 

7.Обговорення проблемних питань за темою 

8.Словниковий диктант. 

9.Перевірка домашніх вправ. 

 . 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18 

-вивчити лексику, читати та 

перекладати текст с. 14, впр. 

3, стор. 16. 

-переказ тексту, впр. 2 стор. 

15, впр. 4 стор. 16-17, впр. 5 

с. 18.   

-виконати впр. 6-9 с. 19 -

вивчити додаткову лексику 

за темою, підготувати 

оповідання з використанням 

нової лексики,  

-впр. 1 стор. 26. переказ 

тексту, впр. 10 стор. 20, 

словникова робота стор. 20 

-впр. 2 стор. 22, впр.2, 3 

стор. 26-27. Впр. 3, 4 стор. 

22, впр. 4, 5 стор. 27. 5, 6 

стор. 22-23, впр. 10 (1част.) 

 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

Тема 1. Великі міста Великобританії та США  

Підтема : Лондон – столиця Великобританії 

Підтема: Транспортна система 

Підтема: Великі міста США 

Підтема: Мистецьке життя Нью-Йорку 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18 

Підготувати доповідь на 

тему: 

-Тур по відомим локаціям 

Лондона; 

-Історія Лондона; 

3 бал. (виконання 

усіх видів завдань) 
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. -Розповідь про одне з 

великих міст США (за 

вибором); Особливості 

проживання у великих 

містах 

 (презентація). 

Тема 2. Великі міста України 

Підтема: “Життя та проблеми великих міст” 

 

Практичне 

заняття 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18 

-виконання вправ 1, 2, 3, 4 

стор. 44. вправ 1, 3 стор. 46-

47 

-переказ тексту  “Kyiv”, 

вивчити лексику з теми, 

словникова робота стор.55. 

впр. 5 стор. 49, впр. 7 стор. 

51, впр. 9 стор. 53. 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

Тема 2: Великі міста України 

Підтема: “Життя та проблеми великих міст” 

. 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18, 21 

- зробити доповідь про одне 

з великих міст України 

-Розповідь про рідне місто 

або село 

-розповідь про улюблене 

місто 

3 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent/shed

ule.aspx  

16 годин (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1. Великі міста Великої Британії та 

США  

Підтема : Лондон – столиця Великої Британії  

План. 

1. Знайомство з текстом „London“.  

2.Введення нових лексичних одиниць з теми 

Unit I стор. 271-272. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

матеріалу стор. 15. 

4.Аудіювання тексту (за вибором).  

5.Активізація лексики. 

6.Робота з текстом. Вправа І стор. 14 

7.Переказ тексту. 

8.Обговорення проблемних питань за темою 

9.Диктант. 

10.Перевірка домашніх вправ. 

  

практичне 

заняття 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18 

-виконати впр. 7,8 стор. 23, 

впр.10 (2 частина) стор. 24  

-словникова робота стор. 23, 

впр.1, 2, 3 стор. 25-26. впр.2 

стор. 31, впр.4 стор.32. 

впр.6, 9 стор. 33-34, впр.1, 2, 

3, 4 стор. 35-36. 6-10 стор. 

37-40, впр.1-4 стор. 45. 

 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

Тема 1. Великі міста Великої Британії та 

США  

Підтема : Лондон – столиця Великої Британії 

. 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18 

-Музеї Нью-Йорку; 

-Видатні художники 

Великої Британії та США 

  (презентація). 

2 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Тема 2. Великі міста України Практичне Ос. 1, 6, 7, 9, 10, -виконати впр. 12 стор. 54, 5 бал. (відповідь та 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


Підтема: “Життя та проблеми великих міст” 

 

заняття 11 

Дод. 12- 4, 18 

впр. 1, 2, 3 стор. 61-62. Впр. 

3, 4 стор. 66-67, 6, 7, 8 стор. 

68. 

-виконати впр.15, 18, стор. 

70. Впр. 3 стор. 71, 1 стор. 

72, 2, 4, 6 стор. 74. впр. 7, 

11, 14 стор. 75-76, 

виконання 

завдань) 

Тема 2: Великі міста України 

Підтема: “Життя та проблеми великих міст” 

. 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 12- 4, 18, 21 

-порівняти переваги та 

недоліки життя у великому 

та у маленькому місті 

(презентація) 

2 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Модуль 2. Погода. Клімат. Захист навколишнього середовища 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent/shed

ule.aspx   

16 годин (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1. “Різновиди погоди”  

Підтема: “Дощі”  

Підтема: “Хмари” 

Підтема: “Природні явища: грім, блискавка, 

вітер”  

План. 

1. Робота з текстом.  

2.Введення нових лексичних одиниць. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

матеріалу. 

4.Аудіювання тексту.  

5.Активізація лексики. 

6.Переказ тексту. 

7.Презентація та обговорення проектів. 

7.Обговорення проблемних питань за темою 

8.Словниковий диктант. 

9.Перевірка домашніх вправ. 

практичне 

заняття 

Ос. 1-3,7 , 9, 10, 

11, 13 

Дод. 12,14, 15,18, 

22 

-Виконання впр. 1 стор. 77, 

впр. 2, 3, 4 стор. 78. 

-вивчити лексику з теми, 

виконати впр. 5, 10 стор. 79, 

-словникова робота стор.80, 

впр.1,2,3 стор. 80-81. 

-характеристика погоди в 

різних частинах 

Великобританії, США та 

України (доповідь) 

-впр. 1, 2 стор. 82. Впр. 4 

стор. 81, впр. 3,4 стор. 82, -

прочитати та перекласти 

текст стор. 88-90. виконати 

впр. 7, 10 стор. 86, 

словникова робота стор. 87 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

Тема 1. “Різновиди погоди”  

Підтема: “Дощі”  

Підтема: “Хмари” 

Підтема: “Природні явища: грім, блискавка, 

вітер” 

 . 

самостійна 

робота 

Ос. 1-3,7 , 9, 10, 

11, 13 

Дод. 12,14, 15,18, 

22 

Підготувати доповідь на 

тему  

-“Клімат в Україні, 

Великобританії та США. 

Порівняльна 

характеристика”  

 (презентація). 

2 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Тема 2: “Зміни кліматичних умов” 

План. 

1. Робота з текстом.  

2.Введення нових лексичних одиниць. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

Практичне 

заняття 

Ос. 1-3,7 , 9, 10, 

11, 13 

Дод. 12,14, 15,18, 

-виконати вправи 8, 9 стор. 

92, словникова робота стор. 

92 впр. 1-3 стор. 93-94. -

вивчити ідіоматичні вирази, 

написати твір 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 
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матеріалу. 

4.Аудіювання тексту.  

5.Активізація лексики. 

6.Переказ тексту. 

7.Презентація та обговорення проектів. 

7.Обговорення проблемних питань за темою 

8.Словниковий диктант. 

9.Перевірка домашніх вправ. 

 

22 використовуючи їх.  

 

Тема 2: “Зміни кліматичних умов” 

. 

самостійна 

робота 

Ос. 1-3,7 , 9, 10, 

11, 13 

Дод. 12,14, 15,18, 

22 

Підготувати доповідь на 

тему:  

-Які з кліматичних умов є 

найкращими для 

комфортного існування 

людини?  

-Характеристика 

кліматичних умов 

Антарктики і зміни, які 

відбуваються. 

-Деструктивні природні 

сили: урагани, землетруси. 

Причини виникнення та 

засоби попередження їх 

(презентація) 

3 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent/shed

ule.aspx  

16 годин (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1. “Різновиди погоди”  

Підтема: “Дощі”  

Підтема: “Хмари” 

Підтема: “Природні явища: грім, блискавка, 

вітер”  

План. 

1. Робота з текстом.  

2.Введення нових лексичних одиниць. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

матеріалу. 

4.Аудіювання тексту.  

5.Активізація лексики. 

6.Переказ тексту. 

7.Презентація та обговорення проектів. 

7.Обговорення проблемних питань за темою 

8.Словниковий диктант. 

9.Перевірка домашніх вправ. 

 . 

практичне 

заняття 

Ос. 1-3,7 , 9, 10, 

11, 13 

Дод. 12,14, 15,18, 

22 

словникова робота стор. 98. 

впр. 5, 6, 8 стор. 98. Впр. 1-4 

стор. 100, впр.6 стор. 101 

-вивчити нову лексику, 

виконати вправу 8 стор. 102, 

словникова робота стор. 

102. 

-виконання вправ 5, 7 стор. 

100-101. 

-працювання ідіоматичних 

виразів, вправ 1-4 стор. 103-

104, впр. 1 стор. 105. вправ 

1, 3 стор. 107-108. 

-аудіювання тексту (впр. 4 

стор. 108). виконати вправу 

2 стор. 107, впр. 5 стор. 110, 

словникова робота стор. 

110, вивчити лексику з теми. 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


Впр. 1-4 стор. 115-116. 

 

Тема 1. “Різновиди погоди”  

Підтема: “Дощі”  

Підтема: “Хмари” 

Підтема: “Природні явища: грім, блискавка, 

вітер” 

 . 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 13, 14, 18, 22 

Підготувати доповідь на 

тему  

-«Аномальні природні 

явища» 

(презентація). 

2 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

Тема 2: “Зміни кліматичних умов” 

План. 

1. Робота з текстом.  

2.Введення нових лексичних одиниць. 

3.Опрацювання лінгвокраїнознавчого 

матеріалу. 

4.Аудіювання тексту.  

5.Активізація лексики. 

6.Переказ тексту. 

7.Презентація та обговорення проектів. 

7.Обговорення проблемних питань за темою 

8.Словниковий диктант. 

9.Перевірка домашніх вправ. 

(години аудиторної роботи) 

Практичне 

заняття 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 13, 14, 18, 22 

-Впр. 1, 2 стор. 96. Впр. 1, 3-

5 стор. 119-121. 

-виконати впр. 6, 7, 11, 17 

(1-8 речення) стор. 122-125 

-виконання вправ 8, 9, 10 

стор. 122, впр. 12 стор. 124. 

 

5 бал. (відповідь та 

виконання 

завдань) 

Тема 2: “Зміни кліматичних умов” 

. 

самостійна 

робота 

Ос. 1, 6, 7, 9, 10, 

11 

Дод. 13, 14, 18, 22 

Підготувати доповідь на 

тему:  

-Кліматичні зміни в Україні  

-Вплив океану на клімат 

-Чи може людина зупинити 

кліматичні зміни 

(презентація) 

3 бали (виконання 

усіх видів завдань) 

 

9. Система оцінювання та вимоги:  участь у роботі впродовж семестру/екзамен: 60/40 

Вид контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, презентація.  

Під час роботи у руслі першого модуля Життя і проблеми великих міст студент може отримати максимум 30 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Під час роботи у руслі другого модуля Погода. Клімат. Захист навколишнього середовища студент може отримати максимум 30 балів за умов виконання усіх 

заявлених вище вимог. 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної 

роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів (тест). Під час роботи за семестр студент може отримати максимум 100 

балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Критерії оцінки рівня знань на практичних заняттях. На практичних заняттях рівень знань оцінюється: «відмінно» – студент дає вичерпні, обґрунтовані, 

теоретично і практично правильні відповіді не менш ніж на 90% запитань, проводить узагальнення і висновки, акуратно оформляє завдання, був присутній на практичне 



заняттях, має виконані домашні завдання, презентації з основних тем курсу; «добре» – коли студент володіє знанням матеріалу, але допускає  незначні помилки, проте за 

допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на заняттях, має виконані домашні завдання, презентації з основних тем 

курсу; «задовільно»– коли студент дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою викладача. При цьому 

враховується наявність виконаних домашніх завдань за темою завдань та самостійність; «незадовільно з можливістю повторного складання» – коли студент дає 

правильну  відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має виконані домашні 

завдання, презентації не до всіх тем курсу. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі 

оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння матеріалу. 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з дисципліни “Практика усного та писемного мовлення” 

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована 

в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок відповідно до національної шкали та шкали ECTS. 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою/National grade 

90 – 100 А 
Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

А (відмінно) 

90-100 

Розміщений матеріал відповідає тематиці проекту. Точно відповідає тематиці, містить дуже важливу інформацію. 

Інформація структурована. Має чітку, логічно вибудувану структуру. Використання графіків, таблиць. Наявність 

посилань на використані інформаційні джерела. Оформлення посилань на інформаційні джерела цілком правильні, 

вичерпні. Зовнішній вигляд роботи, «читаємість» тексту, наочність. Виглядає надзвичайно привабливо. Чітка 

побудова сторінок. Тексти легко сприймаються. Відповідність дизайну змісту роботи, єдність стилю в оформленні 

різних частин роботи. Гармонійне поєднання дизайнерських знахідок з ідеєю проекту. Уміння і навички 

використання комп’ютерних технологій. Використання спецефектів (анімація, звук, графіка). Робота є прикладом 

високого рівня володіння комп’ютерними технологіями. 

В  (добре) Розміщений матеріал загалом відповідає тематиці проекту і є досить інформативним. Прослідковується певна 



82-89 структура в розміщенні інформації. Графіки, таблиці представлені в роботі, але не додають інформації, не 

доповнюють змісту. Не повністю представлені інформаційні джерела або не всі правильно оформлені. Естетичний 

вигляд дещо псує недостатньо чітка структура розміщення інформації, не зовсім доречна графіка оформлення. 

Дизайн не суперечить загальному змісту проекту. Робота дає висновок про достатній рівень умінь і навичок 

використання комп’ютерних технологій студентами. 

С (добре) 

74-81 

Дизайн не суперечить загальному змісту проекту. Робота дає висновок про середній рівень умінь і навичок 

використання комп’ютерних технологій студентами. 

DE  (задовільно) 

64-73, 60-63 

 

Містить близький за тематикою матеріал але не несе важливої інформативної функції. Важко вловити структуру 

подання інформації. Графіки і таблиці відсутні. Немає посилань на використані джерела. Естетичний вигляд 

незадовільний (відсутня чітка структура розміщення інформації, недоречна графіка оформлення). Дизайн зовсім не 

відповідає тематиці проекту, а інколи навіть іде всупереч загальному змісту. Низький (початковий) рівень 

використання різноманітних можливостей комп’ютерних технологій. 

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання 35-59 

Презентація не відповідає вимогам щодо оформлення, дизайну, естетичного вигляду. 

F (незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 1-34 

Презентація не підготовлена взагалі. 
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