
 

  



 

  

  



 

  

   



 

  

  

Когнiтивно-освiтня мета передбачає розширення фiлологiчного 

кругозору i навчального досвiду студентiв,  розвиток  логічного i аналiтичного 

мислення, розвиток у студентів умінь і навичок самостійної діяльності з 

оволодіння англійською мовою, здатність до самооцінки та самовдосконалення.  

Професійна мета: формування та розвиток у студентів професійної 

компетенції на основі процесу набуття знань та вдосконалення умінь і навичок 

та відповідного розвитку мовленнєвих стратегій у сфері професійної комунікації, 

ознайомлення студентiв з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно- орієнтованих завдань.  

Виховна мета: формування гуманiстичного, демократичного та 

загальнокультурного свiтогляду, патріотичної свiдомостi громадянина України, 

виховання поваги до загальнолюдських цiнностей.  

  

  

Завдання курсу:  

Основним завданням дисципліни є формування та удосконалення у студентiв 

вмінь iнавичок  аудiювання, монологiчного та дiалогiчного усного мовлення, 

вивчаючого та оглядового читання i писемного мовлення згiдно з програмною 

тематикою.  

Для цього необхiдно:  

1. Створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування 

англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.  

2. Удосконалювати  мовленнєву  підготовку шляхом використання автентичних 

англомовних матеріалів.  

3. Застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та 

використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій 

діяльності.  

4.Iншомовну комунiкацiю здiйснювати на базі синтаксичних, семантичних та 

фонетичних правил і закономірностей англійської мови та соціокультурних 

знань і вмінь.  

5. Формувати у студентів інтегральні світоглядні риси, гуманітарну, наукову та 

політичну культуру.  

6. Розвивати уміння аргументувати та обґрунтовувати власну позицію, висувати 

заперечення стосовно аргументів опонента, дотримуючись усталених норм.  

7. Розвивати навички міжособистісних стосунків та готовність до роботи у команді.  

  

 



 

  

Спеціальність: 035 Філологія  

Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно)  

Освітня програма: Мова і література (італійська) 

Загальні компетентності (ЗК):  

– здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, 

опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою.  

– здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації 

особистості.  

– уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних ситуаціях. – 

здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями, уміння 

ефективно планувати й розподіляти свій час.  

– здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; – 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема 

для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

– здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи 

буття людини, природи, суспільства.  

– здатність адаптуватися до нових ситуацій та генерувати нові ідеї.  

– здатність працювати в команді та автономно.  

– формування лідерських якостей.  

– толерантність, увага до відмінностей та впливу різних культур і традицій інших 

країн. Фахові компетентності спеціальності (ФК):  

– фонетична мовна компетентність: володіння сформованими фонетичними 

навичками, нормативною вимовою, інтонаційними моделями.  

– лексична мовна компетентність: володіння  лексичними, мовними знаннями і 

навичками; знання семантики, системи форм слова, словотворчої структури і 

можливості сполучення, способів словотвору, лексичної полісемії, лексичної 

антонімії, лексико-семантичних полів, особливостей фразеології.  

– граматична мовна компетентність: володіння   граматичними мовними 

знаннями і навичками, знання граматичних категорій, форм і функцій слів, 

володіння відповідними граматичними структурами.  

– орфографічна мовна компетентність: володіння  орфографічними мовними 

знаннями, знання правил орфографії і їх адекватне використання.  

– усна мовленнєва компетентність: знання тематичної лексики, засобів 

вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження 

комунікативної інтенції; уміння вести діалог, побудований на реальній або 

симульованій ситуації та вільно вести розмову з носіями мови; здатність 



 

  

викладати свою думку відповідно до певних комунікативних ситуацій з 

дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної 

правильності; володіння експресивними, емоційними, логічними засобами 

мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого 

прагматичного результату.  

– писемна мовленнєва компетентність: знання тематичної лексики, засобів 

вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження 

комунікативної інтенції; здатність викладати свою думку відповідно до певних 

типів тексту з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної 

доцільності та мовної правильності; уміння створювати текст певного типу 

(лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів; 

володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність 

спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату.  

– мовленнєва компетентність аудіювання: уміння сприймати на слух 

різножанрові та різнопредметні автентичні тексти та відповідним чином 

реагувати; знання тематичної лексики, засобів вираження структурної 

організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної інтенції.  

– мовленнєва компетентність читання: знання тематичної лексики, засобів 

вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження 

комунікативної інтенції; розуміння прочитаного, аналіз і синтез отриманої 

інформації; уміння виокремлювати головну і другорядну інформацію; 

здатність викладати свою думку відповідно до певних типів прочитаного 

тексту з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та 

мовної правильності.  

– лінгвокраїнознавча компетентність: володіння фоновими знаннями про 

культуру країни, мова якої вивчається, про національно-культурні особливості 

соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови: їх звичаїв, етикету, соціальних 

стереотипів, історії та культури, а також способів використання цих знань в 

процесі спілкування; володіння студентами особливостями мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування.  

– перекладацька компетентність: володіння термінологічними, лексичними, 

синтаксичними та морфологічними нормами іспанської мови та уміння її 

застосовувати у процесі різних видів перекладу; сукупність компетенцій, 

необхідних фахівцю для здійснення мовного посередництва як в усній, так і в 

письмовій формі; здатність визначати текстуальні риси у різних сферах 

комунікації; обізнаність з тим, про що йдеться в конкретному тексті, у 

конкретній ситуації мовлення; володіння комп’ютерними технологіями, 

володіння електронними словниками, вміння критично оцінювати знайдену 

інформацію; здатність мобілізовувати компетенції, отримані зі своєї основної 



 

  

спеціальності і суміжних дисциплін, і успішно застосовувати їх в процесі 

перекладу професійно орієнтованих текстів.  

  

  

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

Спеціальність: 035 Філологія  

Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно)  

Освітня програма: Мова і література (італійська) Знання 

та розуміння:  

– уміння застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної іспанської 

літературної мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та 

граматичних норм та застосування мовленнєвих умінь у педагогічній практиці. 

– вільне володіння іноземною мовою для здійснення професійної комунікації і 

міжособистісного спілкування.  

– здатність конструювати особистий освітній продукт.  

–оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення.  



 

  

– цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва. 

– оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну 

точку зору. – дотримуватися правил академічної доброчесності.  

  

  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тематичний план для денної 

форми навчання  

 

 ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ ІІІ (2-Й РІК НАВЧАННЯ)   

 Змістовий модуль 11. 

Theatre. Театр.  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

1.  Т.45From the history of the theatre. З історії 

розвитку театру.  
      6    3    

2.  Т.46British theatre. The Globe.Британський 

театр. Глобус.  
      6    3    

3.  Т.47Ukrainian theatres. Українські театри.        6    3    

4.  Т.48A visit to the theatre.Відвідування 

театру.  
      4    5    

5.  Т.49My favourite play/ actor/ actress. Моя 

улюблена п'єса, актор, актриса.  
      4    2  2  

 Разом        26    16  2  

 Змістовий модуль 12. 

Cinema. Кіно.  

 

6.  Т.50The history of the cinema. Історія кіно.        8    5    

7.  Т.51TV and Cinema – their impact on 

people.Телебачення та кіно – їх вплив на 

людей.  

      8    3    

8.  Т.52My favourite actor (actress), film director. 

Мій улюблений актор (акторка), режисер.  
      6    3    



 

  

9.  Т.53Film reviews. (Перегляд, обговорення 

фільмів).  
      6    3    

 Разом        28    14    

 Змістовий модуль 13. 

Art. Мистецтво.  

  

10.  Т.54Trends of art. Напрямки в мистецтві.        10    5    

11.  Т.55 Artmuseum. Музей мистецтв.        6    3    

12.  Т.56The English school of painting.  

Англійська школа художнього мистецтва.  

      8    3    

13.  Т.57 My favourite painter. Мій улюблений 

художник.  
      6    4  2  

 Разом        30    15  2  

 Змістовий модуль 14.  

People and personalities. Люди й особистість.  

  

14.  Т.58Appearance and character. Appearance 

deceptive. Зовнішність та характер.  

Зовнішність обманлива.  

      6    5    

15.  Т.59Feelings and emotions. Почуття та 

емоції  
      6    5    

16.  Т.60English, American and Ukrainian 

characters. Overcoming Stereotypes.  

Англійський, американський та український 

характери. Подолання стереотипів.  

      6    5    

17.  Т.61  Influence of national character on the 

peculiarities of national festivities and family 

celebration. Вплив національного характеру 

на особливості національних святкувань та 

домашніх свят.  

      6    6  2  

 Залік                

 Разом        24    21  2  

  Усього за семестр 180        108    66  6  

 ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ ІV (2-Й РІК НАВЧАННЯ)    

 Змістовий модуль 15.  

The world around us. Світ навколо нас.  

  

18.  Т.62 Сontemporary state of nature and 

environment. Сучасний стан природи і 

навколишнього середовища.  

      10    2    



 

  

  

19.  Т.63The consequences of industrial and 

agricultural influence on nature.Наслідки 

індустріального та сільськогосподарського 

впливу на природу.  

      10    2    



 

  

20.  Т.64Environmental problems and solutions.  

British environmental policy. Проблеми 

захисту навколишнього середовища та їх 

вирішення. Британська політика захисту 

навколишнього середовища.  

      8    4    

21.  Т.65Environmental protection. World 

ecological movements. Охорона 

навколишнього середовища. Світовий 

екологічний рух.  

      8    4  2  

 Разом        36    12  2  

 Змістовий модуль 16.  

You never stop learning. Ми ніколи не припиняємо вчитись.  

 

22.  Т.66The system of secondary education in  
England and Wales. Система середньої 

освіти в Англії та Уельсі.  

      12    2    

23.  Т.67Types of schools in the USA. Типи шкіл 

в США.  
      10    2    

24.  Т.68 Secondary education in Ukraine. 

Середня освіта в Україні.  
      8    2    

25.  Т.69Keeping discipline in school. Punishment 

as a mean of discipline influence. Підтримка 

дисципліни в школі. Покарання як засіб 

впливу на дисципліну  

      6    4  2  

 Разом        36    12  2  

 Змістовий модуль 17.  

English as a world language. Англійська мова як світова мова.  

 

26.  Т.70World Englishes. Lingua franca. Світ 

вивчає англійську мову. Лінгва франка.  
      8    2    

27.  Т.71ESP. English for special purposes.  

Англійська мова для спеціальних потреб.  

      10    4    

28.  Т.72Business English. Ділова англійська 

мова.  
      10    4  2  

29.  Т.73The future of English. Майбутнє 

англійської мови.  

      8    2    

 Семестровий контроль 

Екзамен  

        30      

 Разом        36    12  2  

  Усього за семестр 180        108  30  36  6  

  Усього за рік 360        216  30  102  12  



 

  

  

  

  

5.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ11.  

Theatre. Театр.  

Зміст:   

ТЕМА1.  From the history of the theatre. З історії розвитку театру.  

ТЕМА2.  British theatre. The Globe.Британський театр. Глобус.  

ТЕМА3.  Ukrainian theatres. Українські театри.  

ТЕМА4.  A visit to the theatre.Відвідування театру.  

ТЕМА5.  

  

  

Зміст:  

My favourite play/ actor/ actress. Моя улюблена п'єса, актор, актриса.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ12.  

Cinema. Кіно.  

ТЕМА6.  The history of the cinema. Історія кіно.  

ТЕМА7.  TV and cinema. Their impact on people. Телебачення та кіно. Їх вплив  



 

  

на людей.  

ТЕМА8.  My favourite actor (actress), film director  

ТЕМА9.  Film reviews. (Перегляд, обговорення фільмів).  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ13.  

Art. Мистецтво.  

Зміст:  

ТЕМА10. Trends of art. Напрямки в мистецтві.  

ТЕМА11. Artmuseum. Музей мистецтв.  

ТЕМА12. The English school of painting. Англійська школа художнього  

мистецтва.  

ТЕМА13. My favourite painter. Мій улюблений художник.  

  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 14.  

People and personalities.Люди й особистість.  

Зміст:  

ТЕМА14. Appearance and character. Appearance deceptive. Зовнішність та характер. 

Зовнішність обманлива.  

ТЕМА15. Feelings and emotions. Почуття та емоції.  

ТЕМА16. English, American and Ukrainian characters. Overcoming Stereotypes.  

Англійський, американський та український характери. Подолання стереотипів. 

ТЕМА17. Influenceofnationalcharacteronthepeculiaritiesofnationalfestivitiesandfa 

milycelebration. Вплив національного характеру на особливості національних 

святкувань та домашніх свят.  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ15.  



 

  

The world around us. Світ навколо нас.  

Зміст:  

Сontemporary state of nature and environment. Сучасний стан природи і навколишнього 

середовища.  

ТЕМА18. The consequences of industrial and agricultural influence on nature.Наслідки 

індустріального та сільськогосподарського впливу на природу.  

ТЕМА19. Environmental problems and solutions. British environmental policy. 

Проблеми захисту навколишнього середовища та їх вирішення. Британська 

політика захисту навколишнього середовища.  

ТЕМА20. Environmental protection. World ecological movements. Охорона 

навколишнього середовища. Світовий екологічний рух.  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ16.  

You never stop learning. Ми ніколи не припиняємо вчитись.  

Зміст:  

ТЕМА21. The system of secondary education in England and Wales. Система середньої 

освіти в Англії та Уельсі.  

ТЕМА22. Types of schools in the USA. Типи шкіл в США.  

ТЕМА23. Secondary education in Ukraine. Середня освіта в Україні.  

ТЕМА24. Keeping discipline in school. Punishment as a mean of discipline 

influence.Підтримка дисципліни в школі. Покарання як засіб впливу на 

дисципліну.  

  

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 17.  

English as a world language. Англійська мова як світова мова.  

Зміст:  



 

  

ТЕМА25. 

франка.  

World Englishes. Lingua franca. Світ вивчає англійську мову. Лінгва  

ТЕМА26. 

потреб.  

ESP. English for special purposes. Англійська мова для спеціальних  

ТЕМА27.  Business English. Ділова англійська мова.  

ТЕМА28.  The future of English. Майбутнє англійської мови.  

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студента  

   

  

  

Вид діяльності студента  
 

5 семестр  6 семестр  

 
   

Відвідування практичних занять  1  54  54  54  54  
Робота на практичному занятті  10  54  540  540  540  

Виконання завдань для самостійної 

роботи  
5  9  45  12  60  

Виконання модульної роботи  25  4  100  3  75  
Разом  -  -  739  -  729  

Максимальна кількість балів:  739    729  

Розрахунок коефіцієнта:                         7.39    12.15  

  

6.2.  Завдання для самостійної роботи  

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  

Змістовий модуль та теми курсу  
Академічний 

контроль  

Бали   Термін 

виконання  

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ III (2-Й РІК НАВЧАННЯ)   

Змістовий модуль 11.  

Theatre. Театр.  

 

Т.45From the history of the theatre. З 

історії розвитку театру. 6 год.  

 Практичні 

заняття,  

консультація,  

ПМК  

5  

 

1 – 3  



 

  

Т.46British  theatre.  The  

Globe.Британський театр. Глобус.4 

год. 

Практичні  

заняття, 

консультація,  

ПМК  

5  

 

1 – 3  

Т.47Ukrainian theatres. Українські  

театри. 6 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація,  

ПМК  

5  

 

3 – 4  

Разом за 11 модуль: 16 год.   Разом 15 балів  

    

 

Змістовий модуль 12.  

Cinema. Кіно.  

 

Т.50The history of the cinema. Історія  

кіно. 7 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація,  

ПМК  

5  

 

5 – 6  

Т.53Film reviews. (Перегляд, 

обговорення фільмів). 7 год.  

 Практичні 

заняття,  5  
 

6– 7  

 

 консультація     

Разом за 12 модуль: 14 год.  

  

Разом 10 балів  

  

 

Змістовий модуль 13.  

Art. Мистецтво.  

 

Т.54 Trends of art. Напрямки в  

мистецтві. 7 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація,  

ПМК   

5  

 

7 – 8  



 

  

Т.56The English school of painting. 

Англійська школа художнього  

мистецтва. 8 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

ПМК  

5  

 

8 – 10  

Разом за 13 модуль: 15 год.  

  

Разом 10 балів  

  

 

Змістовий модуль 14.  

People and personalities.Люди й особистість.  

 

Т.60 English, American and Ukrainian 

characters. Overcoming Stereotypes. 

Англійський, американський та 

український характери. Подолання  

стереотипів. 15 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5   11 – 13  

Т.61 Influence of national character on 

the peculiarities of national festivities and  

family celebration. Вплив 

національного характеру на 

особливості національних святкувань  

та домашніх свят. 6 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5   13 – 16  

Разом за 14 модуль: 21 год.  Разом 10 балів   

Разом за І семестр: 66 год.  Разом 45 балів   

 

  

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ ІV (2-Й РІК НАВЧАННЯ)  

Змістовий модуль 15.  

The world around us. Світ навколо нас.  

Т.62 Сontemporary state of nature and 

environment. Сучасний стан природи і 

навколишнього середовища. 6 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5  1 – 3  



 

  

Т.63The consequences of industrial and 

agricultural influence on nature.Наслідки  

індустріального  та 

сільськогосподарського впливу на  

природу. 6 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5  3 – 4  

Т.64Environmental problems and 

solutions. British environmental policy.  

Проблеми захисту навколишнього 

середовища та їх вирішення. 

Британська політика захисту  

навколишнього середовища. 3год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5  3 – 4  

Т.65Environmental protection. World 

ecological movements. Охорона 

навколишнього середовища. Світовий 

екологічний рух. 3 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація 

модульний 

контроль  

5  5 – 6  

Разом за 15 модуль: 12 год.  

  

Разом 20 балів  

  

Змістовий модуль 16.  

You never stop learning. Ми ніколи не припиняємо вчитись.  

Т.66The system of secondary education 

in England and Wales. Система  

середньої освіти в Англії та Уельсі. 5  

Практичні 

заняття, 

консультація,  

5  7 – 8  

 

год.  іспит    

Т.67Types of schools in the USA. Типи 

шкіл в США. 5 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація, 

іспит  

5  8 – 9  



 

  

Т.68Secondary education in Ukraine.  

Середня освіта в Україні. 3год.  

Практичні 

заняття, 

консультація, 

іспит  

5  9– 10  

Т.69Keeping disciplineinschool. 

Punishment as a mean of discipline 

influence. Підтримка дисципліни в 

школі. Покарання як засіб впливу на 

дисципліну. 5 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація, 

модульний 

контроль  

5  10 – 11  

Разом за 16 модуль: 12 год.  

  

Разом 20 балів  

  

Змістовий модуль 17.  

Englishasaworldlanguage. Англійська мова як світова мова.  

Т.70World Englishes. Lingua franca. 

Світ вивчає англійську мову. Лінгва  

франка. 5 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація, 

іспит  

5  11 – 12  

Т.71ESP. English for special purposes. 

Англійська мова для спеціальних  

потреб. 6год.  

Практичні 

заняття, 

консультація, 

іспит  

5  12 – 13  

Т.72Business English. Ділова 

англійська  

мова. 5 год.  

Практичні 

заняття, 

консультація  

5  13 –15  

Т.73The future of English. Майбутнє  Практичні  5  15 – 16  

англійської мови.  2 год.  заняття, 

консультація  
  

Разом за 17 модуль: 12 год.  

  

 Разом 20 балів  

  



 

  

Разом за ІІ семестр: 36 год.   Разом 60 балів  

Разом за рік:102 год.   Разом 105 балів  

  

Орієнтовні питання, охоплені тематикою творчих, самостійних та 

проектних робіт з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення»  

1. A visit to the theatre.   

2. The history of the British theatre.   

3. Ukrainian theatres.   

4. The history of cinema. TV and cinema. Their impact on people.  

5. My favourite actor (actress), film director. Film reviews.   

6. Trends of art.   

7. Art museum.   

8. My favourite painter.   

9. The English school of painting.   

10. Appearance and character. Appearance deceptive.  

11. Feelings and emotions.  

12. English, American and Ukrainian characters. Overcoming Stereotypes.  

13. National festivals and family celebration.  

14. Wildlife and the environment.  

15. Industry and agriculture.  

16. Environmental problems and solution.  

17. Environmental protection. World ecological movements.  

18. The system of secondary education in England and Wales.  

19. Types of schools.  

20. Secondary education in Ukraine.  

21. The problem of bringing up children. Disciplineinschools.  

22. WorldEnglishes.  

23. Languagerights.  

24. SpecialEnglish.  

25. ThefutureofEnglish.  

  

*Оцінка з проектного завдання є необов'язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів  другого року 



 

  

навчання  (III курс)з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення» і може розглядатися як МКР.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання  

Модульний контроль проводиться у письмовій формі, завдання спрямовані на 

перевірку рівня володіння основними видами мовленнєвої діяльності і розділені на 

наступні блоки:  

Аудіювання (максимальна оцінка – 5 балів)  

Лексичні та граматичні вправи (максимальна оцінка – 10 балів)  

Читання (максимальна оцінка – 5 балів)  

Письмо (максимальна оцінка – 5 балів)  

Загальна максимальна оцінка за модульну контрольну роботу – 25 балів.  

  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення семестрового контролю - усна Максимальна 

кількість балів: 40 балів:   

1 питання:(усне тема) - 20 балів,   

2 питання: читання та переказ тексту - 10 балів,   

3 питання (практичне завдання: граматика + вокабуляр) - 10 балів.  

Критерії оцінювання.  

1 питання - максимальна кількість балів ставиться за відсутності граматичних та 

лексичних помилок, достатньому використанні  нової лексики у ході  презентації 

ситуації; допускаються 1-2 незначнi помилки.  

2 питання - максимальна кількість балів ставиться за фонетично правильне 

читання уривку тексту, точний переклад частини тексту та граматично та логічно 

правильно побудований переказ тексту;  

3 питання–переклад речень - 10 балів:  

 5 речень на переклад з використанням вокабуляру з різних тем, які вивчалися 

протягом року і граматичного матеріалу, за кожне правильно перекладене 

речення студент може отримати 2 бали.  



 

  

  

  

  

  

   



 

  

6.5.  Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 1. The system of 

secondary education of Great Britain has a complex structure. Describe in general.  

2. Some pupils claim the studying to be very difficult. What can you tell about organizing 

pupil’s day? What is the role of out-of-class activities for students?  

3. Some teachers consider corporal punishment as appropriate form of children’s 

punishment. What do you think about this? Prove your point of view.  

4. There are schools which are neither financed nor controlled by the government or local 

authorities in Great Britain. How can you account for the fact that independent schools 

which are not very numerous are the most significant? Proveyourpointofview.  

5. Many teachers complain of pupils`s lack discipline. What do you think about this? Prove 

your point of view.  

6. The system of education in Great Britain is complex and bewildering. In what institutions 

can children get pre-school education? Describe it in general.  

7. Some people consider that the quantity of compulsory subjects should be decreased to less 

number. Do you approve this idea? Prove your point of view.  

8. There have been reasonable changes in the system of education of Ukraine recently. What 

is your attitude to this, as a pre-service teacher?  

9. During an inter-universities debate, the system of education in Ukraine is considered to 

be one of the most successful in the world. However, you don’t quite agree with this, and 

you want a few areas to be improved. Which areas would you recommend and why?  

10. The trend (tendency) of extra- curricular activities is becoming more important as they 

develop “social skills”. Do you agree with this fact? Give reasons to your answer.   

11. Geographically, English is the most wide-spread language on Earth, second only to 

Mandarin Chinese in the number of people who speak it. Give reasons why it has become 

as global language?  

12. English as a world language is involving all people on Earth. Explain its global influence.  

13. English as a global language is considered to be suitable for a lot of different situations. 

Give some examples to support this fact.  

14. Environmental protection is a national concern. Share your opinion about the statement 

given above.  

15. Contamination is a problem of every nation. What are the steps undertaken by the 

governments of any countries to protect environment?  

16. Every action to protect environment is important! What role should mass media play in 

protection of environment?  

17. There are different types of pollution. What are they? Tell about the different aftereffects 

of such environmental pollution and nature destruction.  

18. Nature has a great influence on our lives. Tell about your personal attitude to nature. How 

does it influence you?  



 

  

19. Many people try to stop pollution themselves. Do you belong to such group of people? 

Why? Tell about your personal actions.  

20. You have an opportunity to speak to people from different countries. Tell them about the 

main problems of environment in Ukraine.  

21. Environmental policy of the EU – describe the major strategies.  

22. The role of theatre in the contemporary Ukrainian society. Is there any? What are the 

principal examinations taken be secondary school pupils in England? Compare them with 

examinations which are taken by Ukrainian pupils.  

23. The spread of cinematography. Regional peculiarities at origins.  

24. New times call new songs. How can we interpret contemporary art?  

25. Explain the notion of “cyber English”. Does it possess any specific features? Does it have 

any positive/ negative influence upon general level of people’s literacy, spelling, culture 

as a whole?  

26. In the mid 20-th century Great Britain faced a number of ecological problems, but 

succeeded to find a way to solve them. Describe the environmental situation in Great 

Britain.  

27. Trends of art. Provide a brief overview of major trends of art and outline their peculiarities.  

28. You are fond of art, aren’t you? Dwell upon the outstanding work of your favourite artist.  

29. British school of painting and its major representatives.   

30. Distant learning: advantages and disadvantages. Prospects of distant learning 

incorporation in UA.  

  

  

6.6.  ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК  

Оцінка  Кількість балів  

Відмінно  100-90  

Дуже добре  

Добре  

82-89 75-

81  

Задовільно  

Достатньо  

69-74  

60-68  

Незадовiльно  0-59  



 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

«Практика усного та писемного мовлення» ІІ-

й рік навчання І семестр  

Разом: 180 год. з них: практичні заняття – 108 год., самостійна робота – 66 год., МКР – 6 год..  

Модулі  
Змістовий модуль 11 

Theatre. Театр.  
Змістовий модуль 12 

Cinema. Кіно.  
Змістовий модуль 13 

Art. Мистецтво.  

Змістовий модуль14  
People and personalities.Люди й 

особистість.  
Кількістьбалі 

в за модуль  
183  189  200  167  

Години  6  6  6  4  4  8  8  6  6  10  6  8  6  6  6  6  6  

  

Теми 

практичних 

занять  

  

 
 

 
 

    
 

 

 
 

 
  

Бали за 

самостійну 

роботу  
15бал.  10бал.  10бал.  10бал.  

Види 

поточного 

контролю  
Модульна контрольна робота 1  

(25 бал.)  

Модульна контрольна робота 

2  
(25 бал.)  

Модульна 

контрольна 

робота  3  

(25 бал.)  

Модульна контрольна робота  4  
(25 бал.)  



 

Підсумковий 

контроль  
Залік  

*Кількість балів за модуль вираховується за навчальну діяльність 
Навчально-методична карта дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» ІІ-

й рік навчання ІІ семестр  
Разом: 150 год. з них:  практичні заняття – 108 год., самостійна робота – 36 год., МКР – 8 год., Екзамен – 30 год.  

Модулі  
Змістовий модуль 15  

The world around us. Світ навколо нас.  

Змістовий модуль 13  
You never stop learning.  

6иніколинеприпиняємовчитись.  

Змістовий модуль 17  
English as a world language. 

Англійська мова як світова 

мова.  

Кількість балів за 

модуль  
220  220  220  

Години  10  10  8  8  12  10  8  6  8  10  10  8  

  
Теми практичних 

занять  

 
 

 

   

 
 

 
 

  

Самостійна робота 

та бали за її 

виконання  
20 бал.  20 бал.  20 бал.  



 

Види поточного 

контролю  
Модульна контрольна робота 1 

(25 бал.)  
Модульна контрольна робота 2 

(25 бал.)  

Модульна контрольна робота  
3  
(25 бал.)  

Підсумковий 

контроль  
Екзамен (40 бал.)    

  Фісан В.В.   
 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)  3 курс, 2020-2021 р.  

  

  
*Кількість балів за модуль вираховується за навчальну діяльність 



 

  Фісан В.В.   
 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)  3 курс, 2020-2021 р.  

  

  



 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основна література:  

1) Іванчук В.В. Практичний курс англійськоїмови. Посібник з практики 
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