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1. Загальна інформація про курс 
Назва курсу, мова 

викладання 

Іноземна мова, англійська 

Викладачі Глушковецька Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

Профайл викладачів Глушковецька Н. А. закінчила Кам’янець-Подільський національний 

університет (2004 р.).  

З 2004 - 2006 рр. навчалася у магістратурі Кам’янець-Подільського державного 

університету, та здобула спеціальність викладача англійської мови.  

2004-2015 рр. – працювала викладачем кафедри перекладу 

Хмельницького національного університету. 

2010-2013 рр. – навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

У 2014 р – захистила дисертацію на тему «Епістолярій Василя Стуса як 

синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості» за 

спеціальністю 10.01.01. – українська література та здобула науковий ступінь 

кандидата філологічних наук. 

2015 – дотепер – старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 



У науковому доробку Глушковецької Н. А. понад 30 наукових праць. 

 

E-mail: glu_nataly@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=29 

Консультації Вівторок    14.00-14.45 

 

2. Анотація до курсу 
 

Курс «Іноземна мова (англійська)» поглиблює знання студентів про мовні форми властиві для офіційних та 

розмовних регістрів професійного мовлення; розширює діапазон термінологічних одиниць, що є необхідним в 

професійній сфері; розвиває мовні і мовленнєві уміння та навички з англійської мови (усне мовлення, аудіювання, 

читання та письмо) та готує до ефективного спілкування англійською мовою на міжнародному рівні для реалізації 

інноваційних проектів або вирішення фахових проблем. 

 

3. Мета та цілі курсу 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування навичок усного та писемного мовлення з англійської мови 

на рівні В2. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни – підготувати студентів до ефективного спілкування англійською 

мовою на професійному та соціальному рівнях. 

 
 

4. Формат курсу 
 

Стандартний курс (очний, заочний). 
 

5. Результати навчання 
 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=29


Очікувані результати навчання з дисципліни: студент повинен володіти англійською мовою на рівні 

достатньому для здійснення професійної діяльності; знати природу синтаксичних відношень, особливості граматичних 

розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні 

форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон 

словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах; вміти 

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та 

професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; 

розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною. 

 

6. Обсяг і ознаки курсу 

   

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Освітня програма, 

спеціальність 

для неспеціальних 

факультетів 

для неспеціальних 

факультетів 

Рік навчання/ рік викладання 1-2 1-2 

Семестр вивчення I-IV I-IV 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 8 8 

Загальний обсяг годин 240 год. 240 год. 

Кількість годин навчальних 

занять 

96 год. 32 год. 

Лекційні заняття 0 год. 0 год. 

Практичні заняття 96  год. 32 год. 

Семінарські заняття 0 год. 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

144 год. 208 год. 

Форма підсумкового контролю залік / екзамен залік / екзамен 



 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і 

операційних систем. 

 

8. Політики курсу 
 

Академічна доброчесність. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до Положення. 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе). 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Схема курсу 

 
Дата / 

кількість 

акад. 

год. 

 

Тема, план 

 

Форма 

заняття 

 

Матеріали 

Література 

Інтернетре 

сурси 

 

Завдання, 

год 

 

Вага 

оцінки 

(балів) 

Термін 

виконан

ня 

18 вересня 

2 год. 

 

Змістовий модуль І. Global and 

Professional English. 

Тема 1: The ESP Curriculum and 

Guidelines of IELTS. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли  

 

1, с. 3-5; 9, с. 5-7; 

18, с. 4-6; 

 

Переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

17-20.09 

 

25 вересня 

2 год. 

 

Тема 2. Personal Profile Writing 

Strategies. Nouns: Number, Case. 

Comparative and Superlative 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

3, с. 50-60. 

19, с. 24; 73-74; 5 

c. 18-19; 35. 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

Ауд. роб. – 

2 б. с/р – 1 

б.  

23.09-

27.09 

 



Adjectives and Adverbs. робота   (2 год.)  

2 жовтня 

2 год. 

 

Тема 3. ESP Texts. Nouns: 

Quantifiers. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

5, с. 28-33, 43-48; 

35. 

 

Переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б.  

 

30.09-

04.10 

 

9 жовтня 

2 год. 

 

Тема 4. Mass Media: The Press. 

Interchange Activities. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

3, с. 17-21. 

19, с.25, 74-75; 5 c. 

117-118, 125-126. 

 

Підготувати 

проекти (2 

год.). Пройти 

тест (2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

7.-12.10 

 

16 жовтня 

2 год. 

 

Тема 5. ESP Texts. Present Tenses 

Review. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

5, с. 49-54, 80-85; 

35. 

 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

14.-18.10 

 

23 жовтня 

2 год. 

 

Тема 6. Mass Media: Radio and 

TV. Comparing and Contrasting. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

3, с.21-25; 

19, с.99-100, 108-

109, 114-115; 

5, с. 59-64, 74-79. 

Підготувати 

проекти (2 

год.). Пройти 

тест (2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

21.-25.10 

 

30 жовтня 

2 год. 

 

Тема 7. ESP Texts. Past Tenses 

Review. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

19, с. 101, 109-110, 

124; 5 c. 80-85, 94-

100; 1; 35. 

 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б, с/р – 1 

б. 

 

28.10-

01.11 

 

6 

листопада 

2 год. 

 

Тема 8. Computers. 

Nonprogressives. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

Відеоматері

али 

 

3, с. 25-30; 

19, с. 105-106, 

118-119; 5 c. 90-

94, 105-109. 

Підготувати 

проекти (2 

год.). Пройти 

тест (2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

04.-8.11 

 

13 

листопада 

2 год. 

 

Тема 9. ESP Texts. Future Tenses 

Review. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

19, с. 102-103, 111, 

117-118; 5 c. 110-

115, 125-130; 35. 

 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б.  

 

11-15.11 

 

20 

листопада 

2 год. 

 

Тема 10. Channels of 

Communication (phone, e-mail, 

face-to-face, etc). Checking and 

Clarifying. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

Відеоматері

али 

 

3, с. 144-165; 19 c. 

34-35, 119; 5 c. 

140-159; 

 

Підготувати 

проекти (2 

год.). Пройти 

тест (2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

18-22.11 

 

 



27 

листопада 

2 год. 

Тема 11. ESP Texts. Compound 

Words. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

5 c. 160-177; 35. 

 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

25-29.11 

 

4 грудня 

2 год. 

Тема 12. Project Work. 

Professional Issues. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

35 Підготувати 

проекти (2 

год.). Пройти 

тест (2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

02-06.12 

МКР  

 

2 год. 

 
Змістовий модуль 2. 

Professional English for Current 

Communication and Job-Related 

Areas. 

Тема 13. The Layouts and Parts of 

Business Letters. Ways of 

Expressing Futurity. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

3, с. 68-71, 80-81; 

19, с. 115-119, 

130-134; 5 с. 120-

124, 135-139; 

 

Написати 

ділового 

листа, 

переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

 

2 год. Тема 14. ESP Texts. Promises, 

Suggestions, Offers, Permission. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

19, с. 87-89; 

5; 35. 

 

Опрацювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б.  

 

 

2 год. Тема 15. International Grants, 

Applying for a Course Abroad. 

Agreeing and disagreeing. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

19, с. 89-90;  

1; 35. 

 

Переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

 

2 год. Тема 16. ESP Texts. Ability, 

Possibility, Certainty. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

19, с. 90-91;  

1; 35. 

 

Опрац ювати 

текст(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

 

 

2 год. Тема 17. Suggestions, Advice, 

Warning. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

19, с. 90-93;  

1; 5. 

 

Написати есе, 

підготувати 

проекти (2 

год.). 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

 

2 год. Тема 18. Company Unit Практичне Презентація, 1, с. 99-101; Опрацювати Ауд. роб. –  



Information. For and Against 

Essays. 

заняття, 

самостійна 

робота 

відеоматеріа

ли 

5; 

 

текст(2 год.).  

 

2 б., с/р – 1 

б. 

2 год. Тема 19. ESP Texts. Listening 

Comprehension Tests. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

1, с.16, 106; 

35. 

 

Написати есе, 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

 

2 год. Тема 20. Discursive Essays. 

Reading Comprehension Tests. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

1, с. 25-28. 46-49, 

107; 

19 с.94-95;  

5. 

Написати есе, 

опрацювати 

текст(2 год.).  

 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

 

2 год. Тема 21. ESP Texts. Writing 

Comprehension Tests. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

1, с.108; 35; 5. 

 

Скласти 

резюме. 

Написати CV 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

2 год. Тема 22. CVs, Resumés, Cover 

Letters, References. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

 

3, с.50-61, 92; 5; 

19. 

 

Переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

 

2 год. Тема 23. Opinion Words. 

Viewpoints and Reasons. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

1 с. 76-79, 94-96; 

5. 

 

Підготувати 

презентації (2 

год.) 

Ауд. роб. – 

2 б. 

 

2 год. Тема 24. Professional Issues. 

Projects. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

відеоматеріа

ли 

35 

 

Переглянути 

презентацію 

(2 год.). 

Пройти тест 

(2 год.) 

Ауд. роб. – 

2 б., с/р – 1 

б. 

 

      МКР – 25 б.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 



1. Уманець А. В., Крук А. А., Попадинець О. О. Training Tests for IELTS Exams : навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 

2016. 110 c. 

2. Уманець А. В., Крук А. А., Попадинець О. О. Test Your Grammar. Part IІ : навч. посіб. Кам’янець - Подільський, 

2017. 112 с. 

3. English for ESP Students : навч. посіб. для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

/ Уманець А. В.,Гудзяк А. М., Попадинець О. О., Трофименко А. О. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 264 с.  
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студентів неспеціальних факультетів / Укладачі : А. В. Уманець, Н. А. Глушковецька, А. В. Дубінська, А. А. Крук, 

А. О. Трофименко. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 254 с.  

5. Test Your Grammar. Part I : навч. посіб. / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. 

Трофименко. Кам’янець-Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. 180 с. 

Допоміжна 

6. Уманець А. В. English for Postgraduate Students : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисін О. В. «Абетка», 

2011. 130 c. 

7. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4 U : Morphology : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський державний університет, 2007. 104 с. 

8. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4U : Syntax : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. 

140 с. 
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11. Система оцінювання та вимоги 
 

        Знання студента за один модуль оцінюється на «відмінно» (90-100 балів - А) за такі види роботи: 

аудиторна робота за умови регулярного відвідування аудиторних занять, вчасного та систематичного виконання 

всіх необхідних завдань та активності на заняттях; 

самостійна та індивідуальна робота за умови систематичних виступів на практичних заняттях; участі в ділових 

іграх; обговоренні проблемних ситуацій; виконанні додаткових індивідуальних завдань; демонстрації творчого 

підходу до навчання; високого рівня усного мовлення іноземною мовою, що передбачає вміння висловлюватися без 

підготовки в межах вивчених тем, аргументуючи власне ставлення до предмету спілкування; легкого розуміння 

практично усіх форм писемного мовлення; вміння написати чіткий послідовний текст, який містить професійну 

лексику; легкого читання довгих та складних текстів відповідно до фаху; відсутності утруднень у розумінні будь-

якого розмовного мовлення, живого або в запису; студент вміє готувати реферати, доповіді, виступи, писати резюме 

та огляди професійних праць, анотації, есе на високому граматичному та лексичному рівнях; особлива увага 

приділяється повному висвітленню теми, вичерпному аналізу мовного та ілюстративного матеріалу, належному 

оформленню роботи; 

підсумковий контроль (модульна контрольна робота) – високий рівень та глибина засвоєння вивченого 

матеріалу, студент вміє швидко застосовувати набуті знання, гнучко користуватися мовними засобами. Допускається 

не більше двох-трьох граматичних та лексичних помилок. 

Знання студента за один модуль оцінюється на «добре» (75-89 балів - ВС) за такі види роботи: 
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аудиторна робота оцінюється на «добре» за умови регулярного відвідування студентом аудиторних занять. 

Студент повинен вчасно та систематично виконувати всі необхідні завдання та бути активним на заняттях. 

Допускається незначна кількість пропусків з поважних причин; 

самостійна та індивідуальна робота за умови систематичних виступів на практичних заняттях; участі в ділових 

іграх; обговоренні проблемних ситуацій; виконанні додаткових індивідуальних завдань; демонстрації творчого 

підходу до навчання; достатнього рівня усного мовлення іноземною мовою, що передбачає вміння зв’язно 

висловлюватися відповідно до навчальних ситуацій, підготовку повідомлень на професійну тему. В мовленні студента 

можливі помилки, які не заважають спілкуванню. Студент повинен вміти писати листи, твори на складні теми, 

обгрунтовуючи власні думки іноземною мовою, читати з повним розумінням професійні тексти, знаходити потрібну 

інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки, розуміти основний зміст тексту, що містить певну кількість 

незнайомих слів; студент повинен вміти готувати реферати, доповіді, виступи, писати резюме та огляди професійних 

праць, анотації, есе на достатньому граматичному та лексичному рівнях; особлива увага приділяється повному 

висвітленню теми, вичерпному аналізу мовного та ілюстративного матеріалу, належному оформленню роботи; 

підсумковий контроль (модульна контрольна робота) – високий рівень та глибина засвоєння вивченого 

матеріалу, студент вміє застосовувати набуті знання, гнучко користуватися мовними засобами. Допускаються 

незначні граматичні та лексичні помилки (5-7) та неповне виконання двох практичних завдань. 

Знання студента за один модуль оцінюється на «задовільно» (60-74 балів - DE) за такі види роботи: 

аудиторна робота за умови регулярного відвідування студентом аудиторних занять, вчасного та систематичного 

виконання всіх необхідних завдань; незначної кількості пропусків без поважних причин; 

самостійна та індивідуальна робота за умови виступів на практичних заняттях; участі в ділових іграх; 

обговоренні проблемних ситуацій; задовільного рівня усного мовлення іноземною мовою, що передбачає вміння 

будувати прості зв’язні висловлювання в межах вивчених тем, писати невеликий зв’язний твір, який містить 

професійну лексику, читати прості тексти відповідно до фаху, розуміти на слух невеликі за обсягом професійні 

тексти. Допускається певна кількість помилок; студент повинен вміти готувати реферати, доповіді, виступи, писати 



резюме, анотації на задовільному граматичному та лексичному рівнях; особлива увага приділяється висвітленню 

теми, аналізу мовного та ілюстративного матеріалу, належному оформленню роботи; 

підсумковий контроль (модульна контрольна робота) – рівень та глибина засвоєння вивченого матеріалу - 

достатній, наявні вміння застосовувати набуті знання, користуватися мовними засобами для розуміння нескладного 

матеріалу. Допускаються певні граматичні та лексичні помилки. Не менше 60% завдань повинні бути виконані 

правильно. 

Знання студента за один модуль оцінюється на «незадовільно» (35-59 балів – FX, 34 і менше - F) за такі види 

роботи: 

аудиторна робота за умови нерегулярного відвідування студентом аудиторних занять, невчасного та 

несистематичного виконання всіх необхідних завдань; значна кількість пропусків без поважних причин; 

самостійна та індивідуальна робота за умови незадовільних виступів на практичних заняттях; незадовільного 

рівня усного мовлення іноземною мовою, що передбачає невміння будувати прості зв’язні висловлювання в межах 

вивчених тем, читати прості тексти відповідно до фаху, розуміти на слух невеликі за обсягом професійні тексти. 

Студент припускається великої кількості граматичних та лексичних помилок; студент готує реферати, доповіді, 

виступи, резюме, анотації на незадовільному граматичному та лексичному рівнях; не дотримується вимог до 

самостійних наукових робіт, недостатньо висвітлює тему, у самостійних наукових роботах виявлено ознаки плагіату;   

підсумковий контроль (модульна контрольна робота) – завдання виконані менше ніж на 60%, наявні грубі 

граматичні та лексичні помилки, робота оформлена неохайно. Рівень та глибина засвоєння вивченого матеріалу - 

незадовільний, вміння застосовувати набуті знання, користуватися мовними засобами для розуміння нескладного 

матеріалу - недостатній. Студент володіє граматичними та лексичними знаннями на незадовільному рівні. 

 

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів 

 на навчальних заняттях 
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Критерії оцінювання 

П
о
ч

а
т
к

о
в

и
й

 (
п

о
н

я
т
ій

н
и

й
) 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих 

термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які 

потребують  відповіді „так” чи „ні”. 

2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, 

робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може 

самостійно знайти  в підручнику відповідь. 

3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; 

виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань 

репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості 

вправи за готовим алгоритмом. 
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4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і 

завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; 

самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі. 

5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення 

понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з 

підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; 

виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є 

нелогічними та непослідовними.  

6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може 

поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь 

може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно 

відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час 

виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими 

джерелами. 



Д
о
ст

а
т
н

ій
 (

а
л

г
о
р

и
т
м

іч
н

о
 д

іє
в

и
й

) 

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує 

базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; 

вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  

теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  

додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; 

складати таблиці, схеми. 

8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь 

повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє 

самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його 

положення. 

9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо 

змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, 

робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює 

правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі 

завдання; має сформовані типові навички. 
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10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; 

робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки 

лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує 

творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає 

суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, 

процеси. 

11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити 

джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, 

застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у 

практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за 

допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову 



конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї 

пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси. 

12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в 

навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для 

обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні 

ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 

явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; 

логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 

свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела 

інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах. 

 

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних 

заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), завдання самостійної та індивідуальної роботи менше ніж на 

60% від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну 

заборгованість за результатами поточного контролю. 

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, 

за практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 

9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку 

роботи академічної групи ставиться 0 балів.  

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, 

вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами 

поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до 

навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього 

(4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 



 


