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Графік консультацій кожної середи 

 

  

        1. Анотація до курсу: навчальна дисципліна розрахована на години семінарських занять з метою забезпечити оволодіння іншомовною      

мовленнєвою діяльністю в основних її видах – говорінні, аудіюванні, читанні й письмі – з метою здійснення іншомовного 

міжособистісного спілкування; формувати мовну, соціокультурну й мовленнєву компетентності студентів; розвивати пізнавальні й 

інтелектуальні здібності студентів, їх мовленнєву й творчу активність, ініціативність; формувати вміння самостійно поповнювати свої 

знання. 

  2. Метою курсу є розвиток у студентів професійних компетентностей: мовної, мовленнєвої і соціокультурної, що сприятиме                     

їхньому ефективному функціонуванню в культурному розмаїтті навчального й професійного середовищ.  

Практична мета: формувати в студентів загальні й професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну,  

соціолінгвістичну й прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування в академічному й професійному середовищі.  

Освітня мета: формувати в студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися); сприяти розвитку 

здібностей до самооцінки й здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в  академічному й 

професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.  

Пізнавальна мета: залучати студентів до академічних видів діяльності, що активізують і розвивають увесь спектр пізнавальних 

здібностей. 

Розвивальна мета: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, 

ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови. 
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Соціальна мета: сприяти становленню критичного самоусвідомлення й умінь спілкуватися та робити вагомий внесок у міжнародне 

середовище, що постійно змінюється. 

Соціокультурна мета: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того,  

щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 
 

3. Компетентності та програмні результати навчання:  

 

Освітня програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність  081 Право, галузь знань 08 Право 

Загальні компетентності 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Програмні результати навчання 

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

тем. 
 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

 Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Кількість годин  56 64 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий/ 

вибірковий 

 3-й, 4-й 081 Право 

032 Історія та археологія 

014.03 Середня освіта (історія) 

2-й Обов’язковий  

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: ноутбук, проектор, екран. 

7. Політика курсу відповідає принципам і положенням організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті: 

Положенням про організацію освітнього процесу в ХДУ 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  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); 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).  

Вимоги до навчальної діяльності здобувачів:  

 обов’язкове відвідування практичних занять, що враховується під час обчислення рейтингу здобувача за аудиторну роботу;  

неприпустимість, запізнень; пропуск заняття може відбутися лише з поважної причини, про яку здобувач має повідомити саросту 

академічної групи та викладача й надати необхідні документи, що підтверджують поважну причину пропуску; у разі відсутності 

здобувача з поважної причини дозволяється індивідуальне складання теми під час консультації з викладачем;  

 правила поведінки здобувачів на заняттях: активна участь, повага до всіх учасників освітнього процесу; відключення телефонів;  

 обов’язкове виконання завдань домашньої та самостійної роботи; своєчасне надання виконаних завдань самосійної роботи на 

перевірку; робота, подана на перевірку пізніше вказаного викладачем терміну, оцінюється мінімальною можливою оцінкою та 

кількістю балів; 
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 неприпустимість академічного плагіату; творчі письмові роботи мають відповідати вимогам щодо рівня їхньої унікальності; 

списування й несанкціоноване використання допоміжних засобів (підручника, словника, інтернет-ресурсів) під час виконання 

контрольних робіт заборонено. 

         8. Схема курсу 

2 курс 

Тиждень, дата, 

години 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчально

го заняття 

Список 

рекомендо

ваних 

джерел (за 

нумераціє

ю розділу 

10) 

Завдання Максимальн

а кількість 

балів 

Модуль 1. Право та його розвиток. Держава. Державна влада. Законодавство України та ЄС. 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

4 години 

Тема 1. Загальна характеристика 

права. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Дивись 

критерії 

оцінювання 

 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 2: Розвиток права. 

План: 

1.Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

(2 години аудиторної роботи, 2 

практичне 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 
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години самостійної роботи) 

 

 

 

 

 

вправи. 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 3: Загальна характеристика 

держави.  

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

(2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 4: Органи державної влади. 

Форми держави. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 години 

Тема 5. Законодавство України. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 4 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 
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години самостійної роботи) 

 

вправи. 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 години 

Тема 6. Законодавство 

Європейського Союзу. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

2 години 

Контрольна робота 

 (2 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

 

  

Модуль 2. Юридичні професії.  Правовідносини.  

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 1: Юридичні професії. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

 

Дивись 

критерії 

оцінювання  

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

Тема 2: Юрисконсульти та адвокати. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

практичне 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 
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http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


spx  

4 години 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 3: Правовідносини. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

4 години 

Тема 4. Права, свободи й обов’язки 

людини та громадянина. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

Тема 5. Взаємозв’язок людини та 

держави. Громадянство 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 
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6 годин 2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

 (2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 години 

Тема 6. Звернення громадян. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

(2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

2 години 

Контрольна робота 

(2 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

 

  

Модуль 3. Основи публічного та приватного права. 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

4 години 

Тема 1. Мова адміністративного 

права. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Дивись 

критерії 

оцінювання 
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Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 2. Мова фінансового права. 

 План: 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 3: Мова конституційного права. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

Доповідь, переклад 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

 

Тема 4: Мова кримінального права. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 
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Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 годин 

Тема 5. Мова цивільного та 

господарського права. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

(2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 годин 

Тема 6. Мова трудового, сімейного та 

земельного права.  

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

2 години 

 

Контрольна робота 

(2 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

 

  

Модуль 4. Судоустрій. Відповідальність. Правоохоронні органи. 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

Тема 1: Судова система. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

практичне 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

Дивись 

критерії 

оцінювання 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
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4 години 

 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

4 години 

Тема 2: Юридична відповідальність. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 2 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

6 годин 

Тема 3: Адміністративна та 

кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

(2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

 

 

 

 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx  

Тема 4: Розслідування злочину: 

судово-медична експертиза.  

План: 

1. Фонетичні вправи. 

практичне 

 

 

 

 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 
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8 години 2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми. 

 (4 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

6 години 

Тема 5. Поліція. Прокуратура. 

План: 

1. Фонетичні вправи. 

2. Читання та переклад тексту. 

3. Виконання лексико-граматичних 

вправ з теми 

  (2 години аудиторної роботи, 4 

години самостійної роботи) 

 

практичне 

 

1,4, 5,6, 10, 

11 

Вивчити напам’ять 

нову лексику. 

Самостійно перекласти 

текст. Підготувати 

переказ тексту 

англійською мовою. 

Зробити граматичні 

вправи. 

 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu

/forstudent/shedule.a

spx   

2 години 

Контрольна робота   

(2 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

 

  

 

 
9. Система оцінювання та вимоги:   

3 семестр  

Форма підсумкового контролю – залік. 

Остаточна оцінка розраховується за накопичувальним принципом у такий спосіб: 

аудиторна робота протягом семестру (виконання завдань на практичних заняттях і контрольні заходи)  – 80 балів; 

самостійна робота протягом семестру – 20 балів. 

Критерії оцінювання 

 

Вид 

роботи 

Критерії оцінювання Максимальна 

кількість 

балів 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
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Виконання 

завдань на 

практичних 

заняттях  

 

На кожному заняття здобувач має взяти участь у виконанні одного або кількох завдань і 

продемонструвати рівень сформованості власної іншомовної комунікативної компетентності. 

Іншомовна комунікативна компетентність є комплексною здатністю здобувача вирішувати 

різноманітні комунікативні завдання засобами іноземної мови. Іншомовна комунікативна 

компетентність складається з мовних знань (фонетичних, орфографічних, лексичних, 

граматичних, країнознавчих) і компетентностей у говорінні (діалогічному й монологічному), 

писемному мовленні та аудіюванні.  

Якість виконання завдань на практичних заняттях оцінюється викладачем за 4-бальною 

шкалою: оцінка «5» ставиться за виконання завдань без помилок, якщо здобувач демонструє 

високий рівень сформованості мовних знань і мовленнєвих умінь і навичок;  

оцінка «4» ставиться, якщо здобувач демонструє високий рівень сформованості мовних знань і 

мовленнєвих умінь і навичок, але припускається окремих помилок, які може самостійно 

виправити після зауваження викладача;  

оцінка «3» передбачає достатній рівень сформованості мовних знань і мовленнєвих умінь і 

навичок, здобувач припускається помилок, відчуває труднощі в їх виправленні без допомоги 

викладача; оцінкою «2» відзначається відсутність необхідних мовних знань і сформованість на 

низькому рівні мовленнєвих умінь і навичок. 

За результатами аудиторної роботи здобувач має змогу отримати середній бал, який 

вираховується як середнє арифметичне всіх оцінок, отриманих на практичних заняттях. У разі 

пропуску заняття з неповажної причини  здобувач отримує 0 балів без права перескладання 

теми. У разі пропуску заняття з поважної причини здобувач має отримати оцінку під час 

індивідуальної консультації з викладачем.   

Отриманий за аудиторну роботу середній бал перераховується у 100-бальну систему в такий 

спосіб: середня оцінка «5,0» - 40 балів,  

середня оцінка від «4,9» до «4,5» - 30 балів,  

середня оцінка від «4,4» до «4,0» - 20 балів,  

середня оцінка від «3,9» до «3,0» - 10 балів,  

середня оцінка від «2,9» до «0» - 0 балів.  

 

40 



Контрольні 

заходи 

 

Модульна контрольна робота  

20 балів – виконання роботи без помилок. 

15 балів – робота містить 1-5 помилок 

10 балів – робота містить 5-10 помилок 

1 бал – робота містить 11 і більше помилок. 

40  

Самостійна 

робота 

Максимальна кількість балів – 20 

Самостійна робота складається з підготовки до аудиторних практичних занять і письмового 

виконання додаткових завдань. 

20 балів нараховується, якщо здобувач систематично та в повному обсязі виконує завдання 

самостійної роботи в робочому зошиті й своєчасно подає виконані завдання на перевірку. 

10 балів нараховується, якщо здобувач виконує завдання самостійної роботи не в повному 

обсязі й порушує терміни подання на перевірку. 

0 балів нараховується в разі невиконання завдань самостійної роботи. 

 

 

20 

Разом 100 

 

4 семестр 

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

Остаточна оцінка розраховується за накопичувальним принципом у такий спосіб: 

аудиторна робота протягом семестру (виконання завдань на практичних заняттях і контрольні заходи)  – 40 балів; 

самостійна робота протягом семестру – 20 балів; 

екзаменаційна письмова робота – 40 балів. 

Критерії оцінювання 

 

Вид роботи Критерії оцінювання Максимальна 

кількість 

балів 

Виконання 

завдань на 

практичних 

заняттях  

 

На кожному занятті здобувач має взяти участь у виконанні одного або кількох завдань і 

продемонструвати рівень сформованості власної іншомовної комунікативної компетентності. 

Іншомовна комунікативна компетентність є комплексною здатністю здобувача вирішувати 

різноманітні комунікативні завдання засобами іноземної мови. Іншомовна комунікативна 

компетентність складається з мовних знань (фонетичних, орфографічних, лексичних, 

20 



граматичних, країнознавчих) і компетентностей у говорінні (діалогічному й монологічному), 

писемному мовленні та аудіюванні.  

Якість виконання завдань на практичних заняттях оцінюється викладачем за 4-бальною 

шкалою: оцінка «5» ставиться за виконання завдань без помилок, якщо здобувач демонструє 

високий рівень сформованості мовних знань і мовленнєвих умінь і навичок;  

оцінка «4» ставиться, якщо здобувач демонструє високий рівень сформованості мовних знань 

і мовленнєвих умінь і навичок, але припускається окремих помилок, які може самостійно 

виправити після зауваження викладача;  

оцінка «3» передбачає достатній рівень сформованості мовних знань і мовленнєвих умінь і 

навичок, здобувач припускається помилок, відчуває труднощі в їх виправленні без допомоги 

викладача; оцінкою «2» відзначається відсутність необхідних мовних знань і сформованість 

на низькому рівні мовленнєвих умінь і навичок. 

За результатами аудиторної роботи здобувач має змогу отримати середній бал, який 

вираховується як середнє арифметичне всіх оцінок, отриманих на практичних заняттях. У 

разі пропуску заняття з неповажної причини  здобувач отримує 0 балів без права 

перескладання теми. У разі пропуску заняття з поважної причини здобувач має отримати 

оцінку під час індивідуальної консультації з викладачем.  

 Отриманий за аудиторну роботу середній бал перераховується у 100-бальну систему в такий 

спосіб:  

середня оцінка «5,0» - 20 балів,  

середня оцінка від «4,9» до «4,5» - 15 балів,  

середня оцінка від «4,4» до «4,0» - 10 балів,  

середня оцінка від «3,9» до «3,0» - 5 балів,  

середня оцінка від «2,9» до «0» - 0 балів.  

 

Контрольні 

заходи 

 

Модульна контрольна робота  

10 балів – виконання роботи без помилок. 

8 балів – робота містить 1-5 помилок 

5 балів – робота містить 5-10 помилок 

1 бал – робота містить 11 і більше помилок. 

20 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота складається з підготовки до аудиторних практичних занять і письмового 

виконання додаткових завдань. 

20 



20 балів нараховується, якщо здобувач систематично та в повному обсязі виконує завдання 

самостійної роботи в робочому зошиті й своєчасно подає виконані завдання на перевірку.  

10 балів нараховується, якщо здобувач виконує завдання самостійної роботи не в повному 

обсязі й порушує терміни подання на перевірку. 

0 балів нараховується в разі невиконання завдань самостійної роботи. 

 

 

Відповідь на 

екзамені 

Відповідь студента на екзамені має продемонструвати рівень сформованості його 

іншомовної комунікативної компетентності (ІКК).  

Високий рівень ІКК передбачає міцні системні знання з теоретичного (граматичного, 

країнознавчого, соціокультурного) матеріалу курсу, сформовані на високому рівні 

фонетичні, лексичні й граматичні навички, які забезпечують усне й писемне мовлення 

іноземною мовою без помилок та успішне розв’язання комунікативних завдань. 

Добрий рівень ІКК характеризується наявністю міцних системних знання з теоретичного 

(граматичного, країнознавчого, соціокультурного) матеріалу курсу, сформовані на доброму 

рівні фонетичні, лексичні й граматичні навички, які забезпечують усне й писемне мовлення 

іноземною мовою з окремими помилками, які студент може самостійно виправити після 

зауваження викладача, та успішне розв’язання комунікативних завдань. 

Студент із задовільним рівнем ІКК демонструє знання окремих фактів з теоретичного 

матеріалу курсу та відчуває труднощі в розв’язання комунікативних завдань іноземною 

мовою, про що свідчать помилки з усіх аспектів мови в усному й писемному мовленні. 

Низький рівень ІКК свідчить про відсутність у студента знань з теоретичних аспектів курсу, 

а його мовні навички й мовленнєві вміння характеризуються значною кількістю недоліків 

(помилки, нестача словникового запасу, труднощі в розумінні співрозмовника). 

Бали за відповідь на екзамені нараховуються в такий спосіб: 

40 

 40 балів  

 

 

Студент демонструє високий рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає повні відповіді на всі питання, повністю 

розкриває зміст теми, не припускається помилок у мовленні англійською 

мовою. 

 35 балів Студент демонструє високий рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає повні відповіді на всі питання, повністю 

розкриває зміст теми, робить окремі помилки (не більше п’яти випадків) у 

вимові й використанні граматичних структур у мовленні англійською мовою, 



які виправляє самостійно після зауваження викладача. 

 30 балів Студент демонструє добрий рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає повні відповіді на всі питання, повністю 

розкриває зміст теми, але припускається помилок (не більше 10 випадків) у 

вимові й використанні граматичних структур у мовленні англійською мовою, 

які не завжди може виправити самостійно після зауваження викладача. 

 25 балів Студент демонструє задовільний рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає короткі відповіді на всі питання, розкриває 

зміст теми не в повному обсязі, припускається помилок (більше 10 випадків) у 

вимові й використанні граматичних структур у мовленні англійською мовою, 

які не завжди може виправити самостійно після зауваження викладача. 

 20 балів Студент демонструє задовільний рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає короткі відповіді на окремі питання, 

розкриває зміст теми не в повному обсязі, припускається помилок (більше 10 

випадків) у вимові й використанні граматичних структур у мовленні 

англійською мовою, які не може виправити самостійно після зауваження 

викладача. 

 10 балів Студент демонструє низький  рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, дає задовільну відповідь лише на одне питання 

з екзаменаційного білету, припускається помилок (більше 10 випадків) у вимові 

й використанні граматичних структур у мовленні англійською мовою, які не 

може виправити самостійно після зауваження викладача. 

 0 балів Студент демонструє низький  рівень сформованості англійськомовної 

комунікативної компетентності, не володіє навчальним матеріалом курсу. 

Разом  100 

 

Підсумкова кількість балів за семестр  

Сума балів за всі види 

роботи Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 



74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX незадовільно з можливістю повторного складання 

 

0-34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 
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