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1. Анотація до курсу: навчальна дисципліна розрахована на години практичних занять з метою формування у здобувачів системи 

навичок та вмінь, необхідних для успішного оволодіння навичками усного та писемного мовлення.  

 

2. Мета та цілі курсу: оволодіння необхідним лексичним, граматичним та країнознавчим матеріалом, передбаченим відповідною 

програмою з практики УПМ англійської мови як першої іноземної мови для прикладних лінгвістів, з метою використання отриманих 

знань у подальшій практичній діяльності. 

 

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. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість годин/кредитів Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

240 / 8 - 116 годин 

1 семестр – 80 годин 

2 семестр – 36 годин 

154 годин 

1 семестр – 70 годин 

2 семестр – 54 години 

 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий/ 

вибірковий 

2020-2021 7-й, 8-й Спеціальність 035 Філологія 

спеціалізація 035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

4-й Обов’язковий   

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: лінгафонний кабінет зі спеціалізованим обладнанням, проєктор.  



7.  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 

семінарського заняття прикладами з наукових доробків вітчизняних і закордонних учених;  

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі 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); Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів (посилання); Положення про практику студентів (посилання); Положення про 

рейтингову систему оцінювання знань (посилання); Положення про академічну доброчесність 

(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx); Положення «Критерії оцінювання знань студентів» (посилання); Положення 

про кваліфікаційну роботу (проєкт) студента (http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/MFstud.aspx); Положення про 

укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг (посилання); Положення про внутрішнє забезпечення 

якості освіти (посилання)   

 

8. Схема курсу 

Назва модулю. Кількість 

годин  

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчально

го заняття 

Список 

рекомендован

их джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Політичний устрій англомовних країн (Великої Британії, Ірландії, США) та України  

Модуль 1. Політичний 

устрій англомовних країн 

(Великобританії, Ірландії, 

США) та України) 

 

(40 годин – аудиторна 

робота; 35 годин – 

самостійна робота) 

 

Тема 1: Конституційна монархія 

Великої Британії та Ірландії. 

(4 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 2: Законодавча та виконавча 

гілки влади у США. 

(4 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань)  

Тема 3: Міністерства Великої 

Британії. 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Виконання 

тренувальних вправ, 

3 бали  

(виконання 
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 (4 години аудиторної роботи) Дод. 21, 22, 42 виконання та 

підготовка завдань з 

тематики. 

 

усіх видів 

завдань) 

Тема 4:. Прозорість уряду  

(4 година аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики. 

 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 5: Політичні партії Великої 

Британії. 

(4 година аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики. 

 

3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 Тема 6: Політичні партії США. 

(4 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 7: Підготовка презентацій 

(5 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання  

 

3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 8: Виборча система.  

(4 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань)  

Тема 9: Опрацювання додаткової 

лексики, переклад статей з газет та 

журналів. 

 (10 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання  3 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 практичне Ос. Виконання 2 бали  



Тема 10: Ідеальний політичний 

устрій (4 години аудиторної роботи) 

заняття 1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 11: Підготовка презентацій   

 (10 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання  

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 12: Політична система України 

(8 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 13: Опрацювання додаткової 

лексики, переклад статей з газет та 

журналів. 

 (10 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Модуль 2 Система судочинства США. Захист прав людини 

Модуль 2 Система 

судочинства США. Захист 

прав людини 

40 годин – аудиторна 

робота; 35 годин – 

самостійна робота) 

 

Тема 1: Цивільні та кримінальні 

судові справи. 

(6 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

  

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 2: Судові свідчення та докази. 

(6 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 3: Злочин і кара 

(4 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 



підготовка завдань з 

тематики 

 

завдань) 

Тема 4. Судді і суди.  

(4 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 Тема 5: Покарання. 

(4 годин аудиторної роботи) 

практичне  

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 6: Всесвітньовідомі політичні 

діячі.  

(5 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдання 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 7: Конституційні права людини. 

(6  годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 8: Опрацювання додаткового 

лексичного матеріалу з теми 

змістового модуля, переклад статей 

газет та журналів. 

(10 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання завдання 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 9: Політичні права дитини (за 

конвенцією ООН). 

(4 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 



 

Тема 10: Підготовка доповіді на одну 

з теми змістового модуля. 

(10 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдання 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 11: Політичні права дорослої 

людини.  

(6 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 12: Опрацювання додаткового 

лексичного матеріалу з теми 

змістового модуля, переклад статей 

газет та журналів. 

(10 годин самостійної роботи) 

 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдання 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 

Тиждень, дата, години Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчально

го заняття 

Список 

рекомендован

их джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 4. Основні суспільні галузі держави: економіка, екологія, преса 

Модуль 4. Основні 

суспільні галузі держави: 

економіка, екологія, преса 

 

(36 годин – аудиторна 

робота; 54 години 

самостійна робота) 

Тема 1: Економічні, соціальні та 

культурні права людини. 

 (6  годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 2: Економічна система. 

(6 годин аудиторної роботи) 

 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань)  



 

Тема 3: Галузі промисловості. 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 4: Галузі сільського 

господарства.  

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 5: Екологічні проблеми.  

(4 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 Тема 6: Джерела забруднення 

середовища. 

(4 година аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 7:  Британська преса. 

(20 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдань 3 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 8: Екологічні проблеми.  

(4 годин аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань)  



Тема 9: Переклад статей газет та 

журналів. 

( 20 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдань 3 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 10: Екологічні проблеми.  

(4 година аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали  

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 11: Опрацювання додаткового 

лексичного та граматичного 

матеріалу. 

 (14 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання завдань 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 12: Глобальне потепління.  

(4 година аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 

1,2,3,4,5,6,7 

Дод. 21, 22, 42 

Виконання 

тренувальних вправ, 

виконання та 

підготовка завдань з 

тематики 

 

2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

Тема 13: Підготовка реферату з теми 

змістового модуля. 

 

 (14 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос.3.4  

Дод. 9, 11, 12, 

13, 14 

Виконання реферату 2 бали 

(виконання 

усіх видів 

завдань) 

 

 

9. Система оцінювання та вимоги:   
Ій Семестр 

Модуль 1. Політичний устрій англомовних країн (Великобританії, Ірландії, США) та України: 30 балів 

Модуль 2. Система судочинства США. Захист прав людини: 30 балів 

ІІй Семестр 

Модуль 4. Основні суспільні галузі держави: економіка, екологія, преса: 60 балів 

 

 

 



 

 

Критерії 

1 семестр 

 

Вид контролю: поточний. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, перевірка поточних завдань, моніторинг вмінь та навичок, 

перевірка якості роботи в учбових умовах.  

Під час роботи у руслі першого модуля здобувач може отримати максимум 30 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Під час роботи у руслі другого модуля здобувач може отримати максимум 30 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Загалом – це 60 балів. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг здобувача 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.  

Критерії оцінки рівня знань на практичних заняттях.  

На практичних заняттях рівень знань оцінюється: «відмінно» – здобувач володіє вміннями усного та писемного мовлення на 

високому рівні, вміє аналітично й творчо мислити, виконує поставлені завдання у повному обсязі, був присутній на практичних заняттях, 

має необхідні розроблені матеріали з основних тем курсу; «добре» – коли здобувач володіє навичками та вміннями з дисципліни, але 

допускає незначні помилки під час виконання завдань, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні рішення, 

був присутній на практичних заняттях, має необхідні розроблені матеріали з основних тем курсу; «задовільно» – коли здобувач вірно 

виконує не менше ніж на 60% завдань, його відповіді недостатньо обґрунтовані, невичерпні., допускає грубі помилки, які виправляє за 

підтримки викладача. При цьому враховується наявність виконаних завдань та самостійність; «незадовільно з можливістю повторного 

складання» – коли здобувач дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні 

відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний обсяг виконаних завдань. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є 

сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння 

практичного матеріалу. 

 

Вид контролю: підсумковий.  

Форма контролю: екзамен.  

Екзамен (40 балів)  

Критерії оцінювання відповіді на екзамені (Практичне завдання) 

40 – 35  балів Здобувач повністю володіє техніками щодо виконання ключових 

завдань курсу; вміє оперувати отриманими навичками та вміннями під 

час виконання професійних завдань; використовує придбані теоретичні 



знання при аналізі різних мовних явищ; вміє робити аналіз цих явищ із 

застосуванням набутих знань та навичок. Не допускає помилок в усній 

та писемній формах мовлення та перекладу. Володіє такими 

загальнонавчальними вміннями як робота з довідковою літературою 

(реферовані дослідження) та словниками. Вміє правильно 

використовувати наукові знання в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного модульного 

контролю загалом. 

34 – 29 балів Здобувач володіє матеріалом повністю, застосовує практичні навички 

під час виконання професійних завдань, вирішує мовленнєві завдання 

та долає перекладацькі труднощі, з’ясовує закономірності реалізації 

англомовного матеріалу в мовленні різних ситуацій спілкування та 

перекладу, але може допустити неточності в виконанні завдань, 

незначні мовленнєві помилки. Виконав завдання кожної теми та 

модульного контролю загалом. 

28 – 23 балів Здобувач знає програмний матеріал повністю, має практичні навички 

мовленнєвого спілкування, але не вміє самостійно мислити, 

аналізувати теоретичний та правильно застосовувати практичний 

матеріал, не демонструє у своїх роботах бездоганних навичок та 

фонових знань. Окремі завдання кожної теми та модульного контролю 

загалом виконав не повністю. 

22 – 17 балів Здобувач засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно 

самостійно здійснювати завдання, окремі завдання кожної теми 

модульного контролю не виконав.  

16 – 11 балів Здобувач засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє 

достатньо самостійно здійснювати більшість завдань. Виконав лише 

окремі завдання кожної теми та модульного контролю загалом. 

10 – 5 балів Здобувач має фрагментарні знання з усього курсу. Не засвоїв тем 

навчальної програми, не володіє техніками мовленнєвого спілкування, 

оскільки понятійний аппарат не сформований. Не вміє виконати 

завдання з програмного матеріалу. Мовлення невиразне, обмежене, 

бідний, словниковий запас не дає змогу оформити думку. Практичні 

навички на рівні розпізнавання. Не виконав більшості завдань кожної 



теми під час модульного контролю загалом. 

менше ніж 5 

балів 

Здобувач повністю не знає програмного матеріалу, не працював в 

аудиторії з викладачем або самостійно. Не вміє викласти зміст кожної 

теми навчальної дисципліни, не виконав завдання модульного 

контролю. 

 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Максимальна кількість балів – 5  

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

А 90-100 відмінно 

В 82-89 
добре 

С 74-81 

D 64-73 
задовільно 

E 60-63 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А (відмінно) 

90-100 

5 

Реферат є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Реферат 

відображає головну інформацію першоджерела. Реферат характеризується 

інформативністю, об'єктивно передає інформацію, відрізняється повнотою 

викладу, а також коректно оцінює матеріал, що міститься в першоджерелі. 

У вступі  обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається ціль, 

розкривається проблематика обраної теми. Також у вступі наведені вихідні 

дані тексту, що реферується (назва, де опублікована, у якому році), 

відомості про автора (ПІП, спеціальність, учений ступінь, учене звання). 

Основна частина  містить у собі зміст тексту, що реферується, приводяться 



основні тези, вони аргументуються. Робиться загальний висновок по 

проблемі, заявленій у рефераті. Список використаних джерел (не менш 5 

джерел). 

В  (добре) 

82-89 

4 

Реферат містить у собі точний переказ основної інформації без 

перекручувань і суб'єктивних оцінок, проте в основних структурних 

елементах реферату спостерігаються неточності (наприклад, не коректно 

оформлений список використаних джерел). 

С (добре) 

74-81 

3 

Усі питання, пов’язані з оформленням реферату, виконані, проте є 

неточності в оформленні використаних джерел, спостерігаються технічні 

та стилістичні недоліки. 

D  (задовільно) 

64-73 

2 

 

Зміст реферату не викладений від імені автора; мета реферату не чітко 

сформульована та неточно відображає суть досліджуваної проблеми; зміст 

реферату не вповні відповідає темі завдання та не відображає стан 

проблеми. Робота не містить узагальнених висновків. Неточності в 

оформленні використаних джерел, спостерігаються технічні та стилістичні 

недоліки. 

Е (задовільно) 

60-63 

1 

Структура реферату не відповідає стандарту, мета та завдання переплутані 

та не відповідають заявленій темі. Відсутні мікровисновки та загальні 

висновки. Список використаних джерел налічує «застарілі» посилання. 

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

0 

Оформлення реферату не відповідає вимогам, проблема не розкрита, не 

наведені приклади, багато технічних і стильових недоречностей. 

F (незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

1-34 

0 

Реферат не поданий на перевірку своєчасно. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

(УСНА ВІДПОВІДЬ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ) 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

А 90-100 відмінно 

В 82-89 
добре 

С 74-81 

D 64-73 
задовільно 

E 60-63 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А (відмінно) 

90-100=5 балів (1-2 

модулі)/3 бали (3-4 

модулі) 

Студент правильно, повно, чітко і логічно висвітлює сутність питання; 

бездоганно апелює до термінів і дефініцій (до 10); наводить приклади; 

орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного явища. 

При складанні діалогічного / монологічного висловлювання не припускає 

мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти англійської та 

української мов. 

В  (добре) 

82-89=4 бали (1-2 

модулі)/2,5 бали (3-4 

модулі) 

Студент правильно і повно, інколи з деякою неточністю та за допомогою 

пояснювальних питань висвітлює сутність проблеми; зазначає сутність 

термінів і дефініцій, проте припускаючи неточності та наводить до 8 

термінів; наводить приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; 

орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного явища, 

проте не зазначає ПІП науковців, які опікуються проблематикою 

дослідження. При складанні діалогічного / монологічного висловлювання 

припускає до 8 мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти 

англійської та української мов. 

С (добре) 

74-81=3 бали (1-2 

модулі)/2 бали (3-4 

модулі) 

Студент не повно, неточно висвітлює сутність проблеми; зазначає сутність 

термінів і дефініцій, проте припускаючи неточності та наводить до 6 

термінів; наводить приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; 

не точно орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного 

явища, не зазначаючи ПІП науковців, які опікуються проблематикою 

дослідження. При складанні діалогічного / монологічного висловлювання 



припускає до 9 мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти 

англійської та української мов, проте допускає неточності у з’ясуванні 

окремих аспектів рідної мови. 

D  (задовільно) 

64-73=2 бали (1-2 

модулі)/1,5 бали (3-4 

модулі) 

 

Студент не коректно висвітлює сутність проблеми; не зазначає сутність 

термінів і дефініцій (до 4 термінів); наводить недостатню кількість 

прикладів, не чітко володіє джерелом інформації; не точно орієнтується в 

різних напрямах дослідження того чи того мовного явища, не зазначаючи 

ПІП науковців, які опікуються проблематикою дослідження. При 

складанні діалогічного / монологічного висловлювання припускає до 10 

мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти англійської та 

української мов, проте допускає неточності у з’ясуванні окремих аспектів 

рідної та іноземної мов. 

Е (задовільно) 

60-63=1 бал (1-2 

модулі)/1бал (3-4 

модулі) 

 

Студент лише дотримується тезисів теоретичного та практичного 

матеріалу; не активний щодо використання термінів і дефініцій (2-3); при 

складанні діалогічного / монологічного висловлювання припускає більше 

10 мовленнєвих помилок; не усвідомлює схожості та відмінності між 

рідною та іноземною мовами. 

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання 

35-59=0 балів 

Студент не готовий висвітлити сутність питання. 

F (незадовільно) 

зобов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

1-34=0 балів 

Студент не готовий висвітлити сутність питання. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

(ПИСЬМОВА ВІДПОВІДЬ) 

Максимальна кількість балів – 5  

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Сума балів 

за 100-

бальною 

 
Оцінка за національною 

шкалою 



шкалою 

А 90-100 відмінно 

В 82-89 
добре 

С 74-81 

D 64-73 
задовільно 

E 60-63 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А (відмінно) 

90-100 

5 

Студент правильно, повно, чітко і логічно висвітлює сутність питання; 

бездоганно робить переклад речень; наводить приклади. Не припускає 

мовленнєвих помилок. 

В  (добре) 

82-89 

4 

Студент правильно і повно висвітлює сутність проблеми; наводить 

приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; робить переклад 

речень. Припускає до 8 мовленнєвих помилок. 

С (добре) 

74-81 

3 

Студент не повно, неточно висвітлює сутність проблеми; наводить 

приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; робить переклад 

речень. Припускає до 9 мовленнєвих помилок. 

DE  (задовільно) 

64-73 

2 

 

Студент не коректно висвітлює сутність проблеми; наводить недостатню 

кількість прикладів, не чітко володіє джерелом інформації; робить 

неадекватний переклад речень. Припускає до 10 мовленнєвих помилок. 

Е (задовільно) 60-63 

1 

 

При перекладі речень допускається більше 10 помилок; студент не 

користується правилами граматики англійської мови.  

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

0 

Студент не надав відповідь у письмовому вигляді. 

F (незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Студент не надав відповідь у письмовому вигляді. 



1-34 

0 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

(УСНА ВІДПОВІДЬ ЯК ФОРМАТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ) 

Максимальна кількість балів варіюється від 5 до 3 балів  

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

А 90-100 відмінно 

В 82-89 
добре 

С 74-81 

D 64-73 
задовільно 

E 60-63 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А (відмінно) 

90-100 

5/4/3 

Студент правильно, повно, чітко і логічно висвітлює сутність питання; 

бездоганно апелює до термінів і дефініцій (до 10); наводить приклади; 

орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного явища. 

При складанні діалогічного / монологічного висловлювання не припускає 

мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти англійської та 

української мов. 

В  (добре) 

82-89 

4,5/3,5/2,5 

Студент правильно і повно, інколи з деякою неточністю та за допомогою 

пояснювальних питань висвітлює сутність проблеми; зазначає сутність 

термінів і дефініцій, проте припускаючи неточності та наводить до 8 

термінів; наводить приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; 

орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного явища, 

проте не зазначає ПІП науковців, які опікуються проблематикою 

дослідження. При складанні діалогічного / монологічного висловлювання 

припускає до 8 мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти 

англійської та української мов. 

С (добре) 

74-81 

Студент не повно, неточно висвітлює сутність проблеми; зазначає сутність 

термінів і дефініцій, проте припускаючи неточності та наводить до 6 



4/3/2 термінів; наводить приклади, проте не чітко володіє джерелом інформації; 

не точно орієнтується в різних напрямах дослідження того чи того мовного 

явища, не зазначаючи ПІП науковців, які опікуються проблематикою 

дослідження. При складанні діалогічного / монологічного висловлювання 

припускає до 9 мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти 

англійської та української мов, проте допускає неточності у з’ясуванні 

окремих аспектів рідної мови. 

D  (задовільно) 

64-73 

3,5/2,5/1,5 

Студент не коректно висвітлює сутність проблеми; не зазначає сутність 

термінів і дефініцій (до 4 термінів); наводить недостатню кількість 

прикладів, не чітко володіє джерелом інформації; не точно орієнтується в 

різних напрямах дослідження того чи того мовного явища, не зазначаючи 

ПІП науковців, які опікуються проблематикою дослідження. При 

складанні діалогічного / монологічного висловлювання припускає до 10 

мовленнєвих помилок. Здатен порівняти окремі аспекти англійської та 

української мов, проте допускає неточності у з’ясуванні окремих аспектів 

рідної та іноземної мов. 

Е (задовільно) 

60-63 

3/2/1 

 

Студент лише дотримується тезисів теоретичного та практичного 

матеріалу; не активний щодо використання термінів і дефініцій (2-3); при 

складанні діалогічного / монологічного висловлювання припускає більше 

10 мовленнєвих помилок; не усвідомлює схожості та відмінності між 

рідною та іноземною мовами. 

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

0 

Студент не готовий висвітлити сутність питання. 

F (незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

1-34 

0 

Студент не готовий висвітлити сутність питання. 
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