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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Обов’язкова дисципліна «Основна іноземна мова» забезпечує систематичну підготовку з усіх 

чотирьох мовних навичок - слухання, говоріння, читання та письмо на різноманітні міжкультурні теми. 
2. Мета навчальної дисципліни: 
Аналітичне читання має на меті розвиток писемних та мовленнєвих навичок в результаті детального 

сприйняття тексту з аналізом мовної форми, передбачає оволодіння лексичним та граматичним матеріалом 
для вдосконалення необхідних автоматизованих мовних вмінь, ознайомлення студентів з алгоритмом 
комплексного філологічного аналізу художнього тексту. Розвиток у студентів умінь та навичок користування 
іноземною мовою як засобом спілкування супроводжується розширенням їх загальноосвітнього кругогляду за 
допомогою лінгвокраєзнавчої та літературознавчої інформації, подальшим розвитком їх логічного мислення з 
метою прищепленням їм навичок критичного підходу до матеріалу, який вивчається. 

Розмовна практика. Даний аспект вивчення основної іноземної мови(англійської) є спрямованим на 
розширення словникового запасу студентів, розвиток навичок слухання та розуміння англомовного тексту, 
вдосконалення навичок  монологічного, діалогічного мовлення, рольової гри та групової дискусії, а також 
розвиток ерудиції, логічного мислення та соціокультурної компетенції студентів. Оригінальні тексти, аудіо 
та відео матеріали надають достатню інформацію з тем, які вивчаються на другому курсі ВНЗ, та слугують 
базою для обговорення  тем та творчого вивчення нової лексики.  Система вправ  на розуміння  тематичного 
тексту та закріплення базової лексики сприяє також розвитку аналітичного, критичного та фантазійного 
мислення студента. 

Домашнє читання: Дидактична задача викладача полягає в тому, щоб студент самостійно міг 
поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, тобто оволодіти і застосувати нову 
лексику, вміти підібрати синоніми або антоніми до окремих слів або слів. Мета дисципліни полягає в умінні 
студентів надалі працювати з незнайомим художнім твором, результатом чого є вільне обговорення, в умінні 
самостійно вдосконалювати монологічне і діалогічне мовлення на основі проблемного обговорення, 
представлених викладачем чи будь-яким зі студентів. 

Upstream B2+ покликаний розвинути навички критичного мислення, говоріння, читання, аудіювання, 
письма; систематизувати та розширити словниковий запас; вивчити  принципи  процесу написання різних 
видів есе, промов, електронних листів 

 
3. Завдання –  
ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
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. 
ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.  
ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 
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 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 
філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і жанрів.  

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 
культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 
 

4. Пререквізити.  
Основна іноземна мова 1 курс. Українська мова (за професійним спрямування) 
Практична граматика. Практична фонетика 

 



5. Результати навчання 
Знати: 
ПР 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва 

слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у 
професійній діяльності.  

ПР 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 
діяльності. 

ПР 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів 
різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

Вміти:	
ПР 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.  

ПР 14. 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 побутовій, суспільній, навчальній, 
професійній, науковій сферах життя.  

ПР 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 
аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 
 
 
 
 
 

3. Опис навчальної дисципліни 
3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем Кількість годин 
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13	

Змістовий	модуль	1	(4-й	семестр)	

Тема	1.	Britain	and	the	
British:	перевірка	
завдань	із	
самостійної	роботи	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	Biography	of	
Kristin	Hannah.	Setting	
the	Scene.	
Ознайомлення	з	
особливостями	
historical	fiction	та	
Holocaust		WW2	story	
The	Nightingale.	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	Meals:	
Обговорення	творчого	
завдання	“Super	Food	
Chicken	Curry”	Jamie	
Oliver	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	Education.	
Modern	trends	in	
Education;		текст	The	
Cyber	School	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема2.	British	
food:Speech	Patterns	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	2.	The	
Nightingale.	Chapters	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	



1	–	4:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах.	(домашнє	
читання)	

Тема	2.	Bring	the	
World	to	your	Kitchen:	
Active	Vocabulary	
(усне	мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	2.	Problems	of	
Education:	Active	
Vocabulary	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 6	 	 1	 	 	 5	

Тема	3.	British	food:	
Text	&	Active	
Vocabulary	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	The	
Nightingale.	Chapters	
1	–	4:	переказ	та	
обговорення	тексту.	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	British	Cuisine	
(усне	мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	Planet	Issues.	
Environmental	
problems:	
закріплення	
тематичної	лексики	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Тема	4.	British	food:	
Vocabulary	Notes	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	4.	The	
Nightingale.	Chapters	
5	–	7:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах.	(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	4.	American	
Cuisine	(усне	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	



мовлення)	

Тема	4.	Planet	Issues.	
Environmental	
problems:	
опрацювання	
додаткової	лексики	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	5.	Sports	and	
Weekend	Activities	in	
Britain:	Speech	
Patterns	(аналітичне	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	5.	The	
Nightingale.	Chapters	
5	–	7:	переказ	та	
обговорення	тексту.	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	5.	Eating	Out	and	
Eating	Etiquette	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	5.	Planet	Issues.	
The	Functions	of	the	
Seed	Bank	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 6	 	 1	 	 	 5	

Тема	6.	Sports	and	
Weekend	Activities	in	
Britain:	Text	“The	
World	of	Parkour”	&	
Active	Vocabulary	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	6.	The	
Nightingale.	Chapters	
8–	9:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах.	(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	6.	Meals:	Food	
and	Meals.	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	6.	Planet	Issues	:	
написання	огляду	

7	 	 4	 	 	 3	 6	 	 1	 	 	 5	



(офіційний	стиль)	
(UpstreamB2+)	

Тема	7.	Модульна	
контрольна	робота	–	
переклад	(аналітичне	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	7.	The	
Nightingale.	Chapters	
8	–	9:	переказ	та	
обговорення	тексту.	
Модульна	контрольна	
робота	–	тести.	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	7.	Модульна	
контрольна	робота	–	
лексичний	тест.	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	7.Модульна	
контрольна	робота	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Разом	за	змістовим	
модулем	1	

135	 	 70	 	 	 65	 135	 	 18	 	 	 117	

Змістовий	модуль	2	(4-й	семестр)	

Тема	1.	Sports	and	
Weekend	Activities	in	
Britain:	Vocabulary	
Notes	;	переказ	тексту	
“The	World	of	
Parkour”		(аналітичне	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	The	
Nightingale.	Chapters	
10	–	12:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах	(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	Sports	in	the	
UK:	Active	Vocabulary	
(усне	мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	1.	Health:	Active	
Vocabulary	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 1	 	 	 4	



(UpstreamB2+)	

Тема	2.	Sports	and	
Weekend	Activities	in	
Britain:	закріплення	
нової	лексики	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	2.	The	
Nightingale.	Chapters	
10	–	12:	переказ	та	
обговорення	тексту	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	2.	Video	guide	–	
Parkour	and	Free	
running	Documentary	–	
How	Parkour	Saved	My	
Life.	(усне	мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	2.	Healthy	
Lifestyle:	
presentations	of	
Mankind	Inventions	
(individual	work)	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Тема	3.	On	the	move:		
Speech	Patterns	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	The	
Nightingale.	Chapters	
13	–	16:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах	(домашнє	
читання)		

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	Comic	
marathon	man	raises	
£200,000	for	Sport	
Relief		(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	3.	Health:	new	
Vocabulary	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	4.	On	the	move:		
Text	“Coconut	Island”	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	



&	Active	Vocabulary	
(аналітичне	читання)	

Тема	4.	The	
Nightingale.	Chapters	
13	–	16:	переказ	та	
обговорення	тексту.	
(домашнє	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	4.	Strange	Sports	
around	the	world:	
Project	Work	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	4.	Healthcare	
and	healthcare		
systems:	inspiring	
progress	and	future	
prospects	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Тема	5.	On	the	move:		
Vocabulary	Notes	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	5.	The	
Nightingale.	Chapters	
17	–	19:	опрацювання	
основної	лексики	по	
темі	і	її	закріплення	
на	вправах;	переказ	
та	обговорення	
тексту		(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	5.	The	Seven	
Wonders	of	the	
Ancient	World	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	5.	Healthy	
Lifestyle:	Історія	
американської	
космонавтики	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Тема	6.	On	the	Move:	
закріплення	основної	
лексики	(аналітичне	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	



Тема	6.	The	
Nightingale:	Symbols	
and	symbolism	in	the	
novel.	Discussing	the	
settings.	(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	6.	Strange	things	
happen	when	you	travel	
(усне	мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	6.	Health:	
написанні	статті;	опис	
та	аналіз	подій,	
ведення	розповіді	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	7.	Модульна	
контрольна	робота.	
Підготовка	до	
екзаменаційної	
контрольної	роботи.	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	7.	The	
Nightingale:	
Characters.	Styles.	
Quotes.	Модульна	
контрольна	робота	–	
тести.	(домашнє	
читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	7.	Exploring	Great	
Britain:	груповий	
проект	(презентації	у	
PowerPoint)	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	7.Модульна	
контрольна	робота	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 5	 	 	 	 	 5	

Тема	8.	Екзаменаційна	
контрольна	робота	
(письмовий	переклад)	
(аналітичне	читання)	

4	 	 2	 	 	 2	 5	 	 1	 	 	 4	

Тема	8.	
Екзаменаційна	
контрольна	робота	
(диктант)	(домашнє	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	



читання)	

Тема	8.	
Екзаменаційна	
контрольна	робота	
(комплексний	тест,	
твір);	обговорення	
екзаменаційних	
питань	(усне	
мовлення)	

4	 	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема	8.	
Екзаменаційна	
контрольна	робота	
(UpstreamB2+)	

7	 	 4	 	 	 3	 4	 	 	 	 	 4	

Разом	за	змістовим	
модулем	2	

150	 	 80	 	 	 70	 150	 	 18	 	 	 132	

Усього	годин	 285	 	 150	 	 	 135	

	

285	 	 36	 	 	 249	

 
 
 

3.2.1. Теми практичних занять 
№	

з/п	

Назва	теми	 Кількість	

годин	

Cеместр	4	

1	 Аналітичне	читання.		Unit	3.“	Britain	and	the	British	”		 2	

2	 Аналітичне	читання.		Unit	4.	“British	Food”	 10	

3	 Аналітичне	читання.	Unit	5.	“	Sports	and	Weekend	Activities	in	Britain	”		 10	

4	 Аналітичне	читання.	Unit	6.	“	On	the	move”	 8	

5	 Усне	мовлення.	Тема1.‘Meals:	English	and	American	Cuisine,	Food	and	
Meals.	Eating	Out	and	Eating	Etiquette’	

10	

6	 Усне	мовлення.	Тема	2.	‘Exploring	British	Countryside’	 10	

7	 Усне	мовлення.		Тема	3.	Outdoor	Leisure	Activities	(Sports	and	Games)	and	
Holidays	in	the	UK.	

10	

8	 Upstream.	Unit	9.	Environmental	Issues	 30	

9	 Upstream.	Unit	10.	Health.	 30	

10	 Домашнє	читання.	Biography	of	Kristin	Hannah.	Setting	the	Scene.	
Ознайомлення	з	особливостями	historical	fiction	та	Holocaust	WW2	story	

2	



The	Nightingale.	

11	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	1	–	4:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	
тексту.	

4	

12	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	5	–	7:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	
тексту.	

4	

13	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	8	–	9:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	
тексту.	

4	

14	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	10	–	12:	опрацювання	
основної	лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	
обговорення	тексту.	

4	

15	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	13	–	16:	опрацювання	
основної	лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	
обговорення	тексту.	

4	

16	 Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	17	–	19:	опрацювання	
основної	лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	
обговорення	тексту.	

4	

17	 Домашнє	 читання.	The	Nightingale:	Symbols	 and	 symbolism	 in	 the	 novel.	
Discussing	the	settings.	

2	

18	 Домашнє	читання.	The	Nightingale:	Characters.	Styles.	Quotes.	 2	

	 Усього:	 150	

 
 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 
Cеместр	4	

Аналітичне читання 

1. Доповідь	на	тему:	Tell	me	what	you	eat,	and	I	will	tell	you	what	you	are.	~		
2. Доповідь	на	тему:	Eat	breakfast	like	a	king,	lunch	like	a	prince,	and	dinner	like	a	pauper.	
3. Доповідь	на	тему:	When	baking,	follow	directions.	When	cooking,	go	by	your	own	taste.	
4. Доповідь	на	тему:	speak	out	your	point	of	view	about	extreme	sports	
5. Доповідь	на	тему:	Winners	don't	wait	for	chances,	they	take	them		
6. Доповідь	на	тему:	Planning	a	holiday	
7. Доповідь	на	тему:	Types	of	travel	

 
Усне мовлення. 
 

8. Unique	British	Foods	You	Have	to	Try	(Traditional	British	Foods)	
9. Quintessential	American	dishes	and	Culinary	Specialties.	
10. Eating	Out	in	London.	London	Street	Food.	
11. Eating	Out	in	New	York.	NYC	Street	food.	
12. Eating	Out	in	Ukraine.	Chernivtsi	Street	Food.	



13. National	Parks	and	Areas	of	Outstanding	Natural	Beauty	in	Scotland	and	Nothern	Ireland.	
14. National	Parks	and	Areas	of	Outstanding	Natural	Beauty	in	England	and	Wales.	

	
Домашнє читання 

15. Знайти	цікаві	факти	біографії	Kristin	Hannah	та	представити	їх	у	вигляді	PowerPoint	презентації.	
16. Доповідь	на	тему:	Peculiarities	of	Historical	Fiction.	
17. Доповідь	на	тему:	Symbolism	in	The	Nightingale	by	Kristin	Hannah.	

	
Upstream B2+ 

1. Ессе	на	тему:	“The	way	historical	people	are	treated	in	society”.	
2. Ессе	на	тему:	“How	important	is	lifestyle?”.	
3. Доповідь	на	тему:	“New	Trends	in	Education”.	
4. Презентація	на	тему:	“Health	Eating”.	
5. Ессе	на	тему:	“Living	in	the	real	world”.	
6. Презентація	на	тему:	“Applications	of	Healthy	Lifestyle.”	
7. Ессе	на	тему:	“My	daily	healthy	habits”	
8. Ессе	на	тему:	“Ukraine’s	Environmental	Issues”	
9. Доповідь	на	тему:	“Accidents	and	Injuries.”	
10. Ессе	на	тему:	“Remote	Destinations”.	

 
 

3.2.3. Самостійна робота 
№	

з/п	

Назва	теми	 Кількість	
Годин	

Стац/заоч	

Cеместр	4	

1	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1)		

Аналітичне	читання.	Unit	3.“	Britain	and	the	British	”	

8/15	

2	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	2)		

Аналітичне	читання.	Unit	4.	“British	Food”	

7/15	

3	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	5)		

Аналітичне	читання.	Unit	5.	“	Sports	and	Weekend	Activities	in	Britain	”	

7/15	

4	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	3)		

Аналітичне	читання.	Unit	6.	“On	the	Move”	

8/15	

5	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1)		

Усне	мовлення.		Тема	‘Meals:	English	and	American	Cuisine,	Food	and	
Meals.	Eating	Out	and	Eating	Etiquette’	

10/20	

6	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	5)		

Усне	мовлення.	Тема	‘Exploring	British	Countryside’	

10/20	

7	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1)		 10/20	



Усне	 мовлення.	 	 Тема	 Outdoor	 Leisure	 Activities	 (Sports	 and	 Games)	 and	
Holidays	in	the	UK.	

8	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	3)		

Upstream.	Unit	9.	Environmental	Issues	

23/35	

9	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1)		

Upstream.	Unit	10.	Health.	

22/34	

10	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1)		

Домашнє	 читання.	 Biography	 of	 Kristin	 Hannah.	 Setting	 the	 Scene.	
Ознайомлення	 з	 особливостями	 historical	 fiction	 та	Holocaust	WW2	 story	
The	Nightingale.	

3/6	

11	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	2-3)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	1	–	4:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

4/7	

12	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	4-5)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	5	–	7:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

4/7	

13	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	6-7)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	8	–	9:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

3/7	

14	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	1-2)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	10	–	12:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

3/7	

15	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	3-4)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	13	–	16:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

3/7	

16	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	5)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	Chapters	17	–	19:	опрацювання	основної	
лексики	по	темі	і	її	закріплення	на	вправах;	переказ	та	обговорення	тексту.	

4/7	

17	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	6)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale.	The	Nightingale:	Symbols	and	symbolism	
in	the	novel.	Discussing	the	settings.	

3/6	

18	 Підготовка	до	практичного	заняття	(тема	7)		

Домашнє	читання.	The	Nightingale:	Characters.	Styles.	Quotes.	

3/6	

	 Усього:	 135/249	



 
 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача). 

 
4. Система контролю та оцінювання 

4.1 Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, творча робота) 

відповідь студента  та ін.  
Формами підсумкового  контролю є екзамен.  
4.2 Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
-  контрольні роботи; 
-  стандартизовані тести; 
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 
- реферати;  
- есе; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
- контрольні роботи; 
- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 
           4.3 Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

	 Загальна	кількість	балів,	яку	студент	може	отримати	у	процесі	вивчення	дисципліни	протягом	
семестру,	становить	100	балів,	з	яких	60	балів	студент	набирає	за	поточні	види	контролю	i	40	балів	під	
час	 підсумкового	 виду	 контролю	 (екзамену),	 з	 них	 20	 балів	 за	 письмові	 роботи,	 20	 балів	 за	 усні	
відповіді.	

60	балів	студент	набирає	за	поточні	види	контролю	(робота	на	практичних	заняттях,	виконання	
тестових	 завдань	 та	 ін..з	 чотирьох	 аспектів:	 аналітичне	 читання,	 розмовна	 практика,	 домашнє	
читання,	Upstream B2+)		Максимальна	кількість	балів	складає:	за	1	модуль	–	30	балів;	за	2	модуль	–	30	
балів.	30	балів	набирає	студент:	з	аналітичного	читання	(максимально	8	балів),	з	розмовної	практики	
(максимально	7	балів),	з	домашнього	читання		(максимально	7	балів),	з	Upstream B2+		(максимально	8	
балів).	

Критерії оцінювання усних відповідей студентів під час поточного контролю з 
аналітичного читання  

8	балів	 Студент	виконав	докладний	лексико-граматичний	аналіз	тексту,	продемонстрував	
високий	рівень	володіння	лексико-граматичним	матеріалом;	повністю	розкрив	
зміст	питання;	логічно	структурував	свою	відповідь	і	вживав	нову	лексику;	
правильно	і	швидко	реагував	на	запитання	викладача;	допустив	не	більше	1-3	
мовних	помилок	та	виправив	їх	самостійно.		

7-6балів	 Студент	виконав	лексико-граматичний	аналіз	тексту	з	незначними	помилками;	
показав	добре	володіння	лексико-граматичним	матеріалом;	розкрив	зміст	
питання,	виклавши	його	логічно	і	послідовно,	вживав	нову	лексику;	правильно	
реагував	на	запитання	викладача;	допустив	не	більше	1-5	мовних	помилок,	які	
самостійно	виправив	та	1-3	помилки,	які	виправив	викладач.	

5-4балів	 Студент	виконав	лексико-граматичний	аналіз	тексту	зі	значними	помилками;	



показав	задовільне	володіння	лексико-граматичним	матеріалом;	не	повністю	
розкрив	зміст	питання;	не	зовсім	логічно	структурував	свою	відповідь	і	іноді	
вживав	нову	лексику;	правильно	реагував	на	запитання	викладача;	допустив	
близько	10-12	мовних	помилок.	

3-2	бала	 Студент	погано	орієнтується	у	лексико-граматичному	аналізі	тексту;	показав	
незадовільне	володіння	лексико-граматичним	матеріалом;	не	розкрив	зміст	
питання;	логічно	не	структурував	свою	відповідь	і	майже	не	вживав	нової	лексики;	
неправильно	реагував	на	запитання	викладача;	допустив	12-15	мовних	помилок.	

1	бала	 Студент	не	орієнтується	у	лексико-граматичному	аналізі	тексту;	практично	не	
володіє	лексико-граматичним	матеріалом;	не	розкрив	зміст	питання;	логічно	не	
структурував	свою	відповідь	і	не	вживав	нової	лексики;	неправильно	реагував	на	
запитання	викладача;	допустив	більше	15	мовних	помилок.	

0	балів	 Студент	не	відповів	на	запитання	

	

Критерії	оцінювання	тесту	під	час	поточного	контролю	з	аналітичного	читання	

8	балів	 96-100%	відповідей	вірні	

7	балів	 90-95%	відповідей	вірні.	

6	балів	 80-89%	відповідей	вірні.	

5	балів	 61-79%	відповідей	вірні	

4	бали	 50-60%	відповідей	вірні.	

3	бали	 40-49%	відповідей	вірні.	

2	бали	 26-39%відповідей	вірні.	

1	бал	 11-25%відповідей	вірні.	

0 балів	 0-10%	відповідей	вірні.	

	

Критерії	оцінювання	перекладу	під	час	поточного	контролю	з	аналітичного	читання	

Допустима	сумарна	кількість	помилок	 Бали	
1	 8	
2-3	 7	
4-5	 6	
6-7	 5	
8-10	 4	
10-12	 3	
13-15	 2	
16-18	 1	

Примітка:за	наявності	граматичної	або	лексичної	помилки	віднімається	0,5	бали,	а	орфографічної	й	
стилістичної	–	0,3.		



Критерії	оцінювання	презентацій	студентів	під	час	поточного	контролю	з	аналітичного	читання	

Бали	 Характеристика	відповіді	

8	 Презентація	представлена	вчасно;	слайди	презентації	чітко	структуровані;	текст	
слайдів	не	містить	граматичних	помилок;	повністю	розкрита	тема;	матеріал	
представлений	логічно,	послідовно;	доповідач	демонструє	високий	рівень	володіння	
лексико-граматичним	матеріалом;	відповідь	не	містить	помилок.	

7-6	 Презентація	 представлена	 вчасно;	 слайди	 презентації	 чітко	 структуровані;	 текст	
слайдів	 не	 містить	 граматичних	 помилок;	 достатньо	 розкрита	 тема;	 матеріал	
представлений	 логічно,	 послідовно;	 	 доповідач	 добре	 володіє	 лексико-граматичним	
матеріалом;	проте	відповідь	містить	незначні	помилки	(1-5);	

5-4	 Презентація	 представлена	 вчасно;	 слайди	 презентації	 структуровані;	 текст	 слайдів	
містить	 незначні	 граматичні	 помилки;	 частково	 розкрита	 тема;	 матеріал	
представлений	 не	 зовсім	 логічно	 та	 послідовно;	 	 доповідач	 задовільно	 володіє	
лексико-граматичним	матеріалом;	відповідь	містить	незначні	помилки	(6-12);	

3-2	 Презентація	 представлена	 вчасно;	 слайди	 презентації	 частково	 структуровані;	 текст	
слайдів	 містить	 значні	 граматичні	 помилки;	 доповідач	 погано	 орієнтується	 в	 темі;	
матеріал	 представлений	 не	 зовсім	 логічно	 та	 послідовно;	 	 доповідач	 незадовільно	
володіє	лексико-граматичним	матеріалом;	відповідь	містить	значні	помилки	(12-15);		

1-0	 Презентація	представлена	невчасно;	слайди	презентації	частково	структуровані;	текст	
слайдів	містить	 значні	 граматичні	 помилки;	 доповідач	 погано	 орієнтується	 в	 темі;	 не	
логічно	представив	матеріал;практично	не	володіє	лексико-граматичним	матеріалом;	
відповідь	містить	помилки	(більше	15);		

 
Критерії оцінювання усних відповідей студентів під час поточного контролю з 
розмовної практики 

 
1 бал Студент продемонстрував високий рівень володіння лексико-

граматичним матеріалом; повністю розкрив зміст питання; логічно 
структурував свою відповідь і навів відповідні приклади; адекватно 
використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; 
правильно і швидко реагував на запитання викладача; допустив не 
більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.  

0,8-0,9бала Студент показав добре володіння лексико-граматичним 
матеріалом; розкрив зміст питання, виклавши його логічно і 
послідовно, навів відповідні приклади; адекватно використовував 
англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував 
на запитання викладача; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які 
самостійно виправив та 1-3 помилки, які виправив викладач. 

0,6-0,7 бала Студент показав задовільне володіння лексико-граматичним 
матеріалом; не повністю розкрив зміст питання; не зовсім логічно 
структурував свою відповідь і не навів прикладів; правильно реагував 
на запитання викладача; допустив близько 10-12 мовних помилок. 

0,4-0,5 бала Студент показав незадовільне володіння лексико-граматичним 
матеріалом; не розкрив зміст питання; логічно не структурував свою 
відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання 
викладача; допустив 12-15 мовних помилок. 



0,2-0,3 бала Студент практично не володіє лексико-граматичним 
матеріалом; не розкрив зміст питання; логічно не структурував свою 
відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання 
викладача; допустив більше 15 мовних помилок. 

0 балів Студент не відповів на запитання 

Студент за один модуль  набирає 7 балів, відповідаючи протягом 7 занять одного модуля на 7 
питань (різних видів роботи), кожне з яких оцінюється максимально 1 балом. 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів під час поточного контролю з 
домашнього читання  

За усну відповідь максимально 4 балів 

4	балів		 Студент	вичерпно	висвітлює	тему	з	домашнього	читання;	детально	описує	епізоди	
з	 історії;	 показує	 високий	 рівень	 володіння	 лексичним	 матеріалом;	 правильно	
відповідає	 на	 запитання	 викладача;	 допускає	 не	 більше	 1-5	 як	 граматичних	 так	 і		
мовних	помилок	та	виправив	їх	самостійно.	

3	бали	 Студент	 висвітлює	 тему	 з	 домашнього	 читання	 з	 незначними	 недоліками;	
неповністю	описує	епізоди	з	 історії;	 показує	добрий	рівень	володіння	лексичним	
матеріалом;	правильно	відповідає	на	запитання	викладача;	частково	допускає	як	
граматичні	так	і		мовні	помилки (не	більше	6-9).	

2	бали	 Студент	 висвітлює	 тему	 з	 домашнього	 читання	 з	 значними	 недоліками;	 частково	
описує	 епізоди	 з	 історії;	 показує	 задовільний	 рівень	 володіння	 лексичним	
матеріалом;	 відповідає	 на	 запитання	 викладача	 частково;	 допускає	 достатньо	
багато	граматичних	так	і		мовних	помилок	(близько	10-12).	

1	бал	 Студент	висвітлює	тему	з	домашнього	читання	з	значними	недоліками;	мінімально	
описує	 епізоди	 з	 історії;	 показує	 незадовільний	 рівень	 володіння	 лексичним	
матеріалом;	 неправильно	 відповідає	 на	 запитання	 викладача;	 допускає	 багато	
граматичних	так	і		мовних	помилок	(близько	12-15).	

0	балів	 Студент	 не	 в	 змозі	 висвітлити	 тему	 з	 домашнього	 читання;	 не	 відповів	 на	
запитання	викладача;	не	володіє	лексичним	матеріалом;	допускає	занадто	багато	
(більше	15)	граматичних	так	і		мовних	помилок.	

 

Тест на знання лексичного матеріалу - максимально 3 бали (20 позицій).  

Кількість вірних відповідей Бали 
19-20 3 
17-18 2,5 
13-16 2 
10-12 1,5 
6-9 1 
3-5 0,5 
0-2 0 



Бали сумуються: 4 бали за усні відповіді та 3 бали за лексичний тест. Студент отримує 
максимально 7 балів за один модуль. 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів під час поточного контролю з Upstream 
B2+ 

За кожен із видів діяльності, зазначених нижче, студент отримує 8 балів, які в кінці 
виводяться викладачем у середнє арифметичне. До них належать резюмування тексту з 
використанням нової лексики, захист проектів, розігрування діалогів, написання лексичних 
тестів на перевірку засвоєння вивченого вокабуляру, написання граматичних тестів (на теми 
зазначені у пройдених юнітах), написання формальних та неформальних листів/есе та 
активна участь під час занять. 

8-7 балів – студент виконує усі завдання, активно бере участь у обговореннях, вичерпно 
висвітлює усну тему під час захисту проекту чи розігрування діалогів, практично не 
допускає помилок у граматичних тестах чи есе. 

6-5 балів – студент виконує усі завдання  з незначними помилками, висвітлює усну тему з 
незначними недоліками, неповністю висвітлює тему есе з поодинокими помилками. 

4-2 балів – студент виконує не всі завдання зі значними помилками, висвітлює усну тему зі 
значними недоліками, не використовуючи  вивчену лексику, есе чи інша письмова робота 
лише частково відповідає зазначеним критеріям. 

0-1 бал(ів)– студент не орієнтується у пройденому матеріалі, студент не в змозі висвітлити 
тему у формі діалогу чи проекту, не знає граматичної чи лексичної теми юніту та при 
написанні есе не дотримується всіх вимог. 

Критерії оцінювання усних чи письмових відповідей студентів у ході підсумкового 
контролю 

Модуль-контроль:	Підсумковий	контроль	проводиться	з	метою	оцінки	результатів	навчання	
на	завершальному	етапі	–	під	час	проведення	іспиту	з	дисципліни.	Максимальна	кількість	балів,	яку	
студент	може	отримати	у	ході	проведення	підсумкового	контролю	становить	40	балів,	з	них	20	балів	
за	письмові	роботи,	20	балів	за	усні	відповіді	–	по	5	балів	за	кожну	відповідь	екзаменаційного	білету.		

Усна відповідь 

17-20 балів – студент виконує докладний філологічний аналіз тексту, вичерпно висвітлює 
усну тему та тему з домашнього читання, повністю та правильно перекладає текст. 

13-16 балів – студент виконує філологічний аналіз тексту з незначними помилками, 
висвітлює усну тему з незначними недоліками, неповністю перекладає текст. 

8-12 балів – студент виконує філологічний аналіз тексту зі значними помилками, висвітлює 
усну тему зі значними недоліками, перекладає текст лише частково. 

0-8 балів – студент не орієнтується у філологічному аналізі тексту, не в змозі висвітлити 
тему та перекласти текст. 

Критерії оцінювання екзаменаційних письмових контрольних робіт 

Диктант (1–2 курс: 200–250 слів; 3–4 курси: 250–300 слів; 5 курс: 300–350 слів)  



Максимальна кількість  балів – 5  

Допустима сумарна кількість помилок Бали 
1 5 
2 4 
3-4 3 
5-6 2 
7-8 1 

Примітка:за наявності граматичної помилки віднімається 0,5 бали, орфографічної – 0,3 
бали. 

Переклад – 10 ситуацій (10-20 речень) Максимальна кількість  балів – 10  

Допустима сумарна кількість помилок Бали 
1 10 
2 9 
3 8 
5 7 
7 6 
9 5 
11 4 
13 3 
15 2 
17 1 

Примітка:за наявності граматичної або лексичної помилки віднімається 0,5 бали, а 
орфографічної й стилістичної – 0,3.   

Тестові завдання (30 позицій). Максимальна кількість  балів – 5  

Кількість вірних відповідей Бали 
28-30 5 
26-27 4 
24-25 3 
21-23 2 
15-20 1 

	

Шкала	оцінювання:	національна	та	ЄКТС	

	(для	1-3,	5-6	курсів)	

Оцінка	за	національною	шкалою	

Оцінка	за	шкалою	ECTS	

Оцінка	(бали)	
Пояснення	за		

розширеною	шкалою	

Відмінно	 A	(90-100)	 відмінно	

Добре	
B	(80-89)	 дуже	добре	

C	(70-79)	 добре	



Задовільно	
D	(60-69)	 задовільно	

E	(50-59)	 достатньо	

Незадовільно	

FX	(35-49)	

(незадовільно)		

з	можливістю	повторного	
складання	

F	(1-34)	

(незадовільно)		

з	обов'язковим	повторним	
курсом	

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)  Кількість	
балів	

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

 

Т1 
(аналіт
ичне 
читання

) 

Т1 
(домашнє 
читання) 

Т1 
(усне 
мовлен
ня) 

Т1 
(Upstr
eam 
B2+) 

 

Т2 
(аналі
тичне 
читан
ня) 

Т2 
(дома
шнє 
читан
ня) 

Т2 
(усн
е 

мовл
ення

) 

Т2 
(Ups
trea
m 

B2+) 
 

	Усний	

іспит	(20)	

Письмові	
роботи	
(20)	

  

100 

8	 7	 7	 8	 8	 7	 7	 8	

 
4.4 Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті. 
Згідно з « Положенням про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання 
результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в 

системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (протокол №10 від 28 жовтня 2019 року)» та згідно рішення кафедри англійської 
мови про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти (протокол 
№11 від 17.11.2020), під час проходження курсу «Основна іноземна мова (англійська)» 
визнаються результати навчання студентів, отримані у неформальній освіті, з можливим 
перезарахуванням: 

- тем/теми змістових модулів, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 
 отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті 

знання поглиблюють і розширюють тему / теми змістових модулів; 
- індивідуального завдання, якщо отримані у неформальній освіті знання відповідають 

загальному спрямуванню дисципліни (до 4 балів); 
-тем / теми самостійної роботи, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 
отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 

поглиблюють і розширюють тему / теми самостійної роботи. 



Для визнання й перезарахування знань, отриманих у неформальній освіті, студенту 
слід представити сертифікат, що підтверджує здобуття знань у неформальній освіті, та 
провести дисемінацію досвіду у форматі узгодженому з викладачем. 

Шляхи здобуття знань у неформальній освіті: 
- тренінги, 
-освітні й практичні курси ( в тому числі он-лайн), 
-семінари й вебінари (в тому числі он-лайн), 
-літні /зимові школи тощо. 
 

	
	

5. Рекомендована література 
5.1. Базова 

1. Конан Дойл А. Шерлок Холмс : вибрані історії = Sherlock Holmes : Selected Stories. Посібник з 
домашнього читання (на англ. мові) / Методична обробка тексту, примітки і комплекс вправ 
О.М. Гнатковська, Н.В. Садовник-Чучвага, Г.Д. Федич. – Чернівці, 2021. –  194 с. 
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