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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання

Найменування показників

денна
Вид дисципліни

заочна
обов’язкова

Мова викладання навчання та оцінювання

англійська, українська

Загальний обсяг кредитів / годин

4 / 120

Курс
Семестр

ІІ
3

4

Кількість змістових модулів з розподілом:

4

Обсяг кредитів

2

2

Обсяг годин, в тому числі:

60

60

Аудиторні

34

28

Модульний контроль

4

2

Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

30
22
залік

екзамен
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)» формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому
ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та
професійного середовищ.
Завдання навчальної дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)»
полягає у створенні умов для досягнення студентами рівня володіння мовою В2,
який забезпечує академічну і професійну мобільність студентів, дозволяє
випускникам закладів вищої освіти компетентно функціонувати у професійному й
академічному контекстах та забезпечує їм базу для навчання упродовж життя.
2. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Перша іноземна мова
(англійська)» у студентів розвивається загальна комунікативна компетентність та
мовленнєва компетенція (за видами мовленнєвої діяльності), що досягається за
допомогою професійно орієнтованих текстів, лексики, ситуацій спілкування,
письмових та комунікативних завдань.
Студенти повинні знати та вміти:
- Аудіювання
• сприймати, розпізнавати та осмислювати інформацію у вигляді
іншомовного повідомлення, що лунає від співрозмовника та/або звучить у
звукозапису в нормальному темпі;
• розуміти найуживанішу лексику та основне з повідомлень у межах тем,
визначених Програмою, у тому числі професійно-орієнтованого
спрямування.
- Читання
• володіти усіма видами читання (вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове,
пошукове), що передбачають різний ступінь розуміння прочитаного;
• розуміти повністю і точно зміст різножанрових автентичних текстів, у тому
числі професійно-орієнтованих, з використанням двомовного словника
(вивчаюче читання);
• розуміти загальний зміст тексту, визначаючи при цьому не лише коло
питань, але й те, як вони вирішуються (ознайомлювальне читання);
• отримувати загальне уявлення про тему та коло питань, які розглядаються у
тексті (переглядове читання);
• знаходити конкретну інформацію (визначення, правило, цифрові та інші
дані) (пошукове читання).
- Монологічне мовлення
• продукувати розгорнуте підготовлене та непідготовлене висловлювання з
проблем соціокультурного та професійного спілкування, що визначені у
Програмі;
• резюмувати отриману інформацію;
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• аргументовано представляти власну точку зору стосовно описаних фактів та
подій, робити висновки.
- Діалогічне мовлення
• вступати в контакт зі співрозмовником, підтримувати та завершувати бесіду,
використовуючи адекватні мовленнєві формули та правила мовленнєвого
етикету;
• обмінюватись
професійною
та
непрофесійною
інформацією
зі
співрозмовником, виражаючи згоду, незгоду, сумнів, подив, прохання, пораду,
пропозицію тощо;
• брати участь в дискусії за темою, проблемою, аргументовано відстоювати
власну точку зору.
- Письмо
• виконувати письмові завдання щодо прослуханого, побаченого, прочитаного;
логічно та аргументовано викладати власні думки, дотримуючись
стилістичних та жанрових особливостей;
• володіти навичками складання приватного та ділового листування,
використовувати відповідні реквізити та формули письмового звернення;
• реферувати та анотувати професійно-орієнтовані та загальнонаукові тексти з
урахуванням різного ступеню смислової компресії.
Відповідно до Освітньо-професійної програми (032.00.01 Історія та
археологія) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі
спеціальності 032 Історія та археологія дисципліна «Перша іноземна мова
(англійська)» забезпечує формування таких загальних та фахових
компетентностей:
 ЗК 1 Вправність мислення. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу. Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в
інформаційних даних і концептах хиби та вразливі місця, суперечності та
неповноту аргументації. Готовність до пізнання нового і неперервного
навчання, до опанування нових знань і стратегій/способів мислення.
 ЗК 2 Розвиненість рефлексії. Здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні
складові суджень від об’єктивних та аргументованих, вміти надавати
перевагу останнім. Критичність і самокритичність мислення. Схильність
до самоперевірки отриманих результатів, турбота про якісне виконання
професійних завдань.
 ЗК 3 Інтелектуальна комунікація. Увага і толерантність до іншої (й інакшої)
думки, здатність аналізувати її зміст і структуру в процесі спілкування та
адекватно на неї реагувати. Здатність брати участь в інтелектуальних
дискусіях, використовувати ввічливі форми звернення до опонента,
концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на
особистості. Навички публічного мовлення, здатність ясно та виразно
висловлюватися в процесі комунікації. Навички роботи в групі, розподіл
функцій в колективній роботі. Відкритість, здатність сприймати та
враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в процесі обговорення,
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налаштованість на діалог, залучення у власні міркування висловлених
слушних ідей.
 ЗК 4 Мовно-текстологічна здатність. Аналіз та інтерпретація гуманітарного
тексту: здатність виокремити та відтворити смислову структуру тексту,
оцінити послідовність та валідність аргументації, виділити продуктивні
ідеї. Порівняння змісту різних текстів, пошук та узагальнення інформації з
досліджуваної
проблеми.
Навички
написання
аналітичних
і
публіцистичних
гуманітарних
текстів,
реферування,
створення
систематизованих оглядів спеціальної літератури. Дотримання стандартів
академічного оформлення тексту. Здатність використовувати (усно і
письмово) державну мову в усіх сферах суспільного життя, читати фахову
літературу іноземною, зокрема англійською мовою.
 ФК 4 Здатність спілкуватися державною мовою, рідною мовою та однією з
іноземних мов із використанням термінів і методик, прийнятих у фаховому
середовищі.
 ФК 10 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання з
гуманітарних дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати
політичні, економічні, культурні та соціальні події та явища.
 ФК 11 Вміння коментувати, анотувати або редагувати тексти і документи
відповідно до певних критеріїв; представити результати наукових
досліджень в друкованій формі, проводити їх презентацію.
Відповідно до Освітньо-професійної програми (032.00.01 Історія та
археологія) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі
спеціальності 032 Історія та археологія дисципліна «Перша іноземна мова
(англійська)» забезпечує оволодіння такими програмними результатами
навчання:
 ПРН-З-5 Знати основні типи та види історичних джерел
 ПРН-У-1 Здатність виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на
сучасному етапі.
 ПРН-У-2 Здатність оцінювати основні тенденції та особливості історичного
розвитку людства у певні історичні періоди.
 ПРН-У-4 Здатність демонструвати навички професійного спілкування з
використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.
 ПРН-У-9 Здатність поєднувати частини разом, щоби одержати ціле з новою
системною властивістю: формулювати мету і завдання конкретного
історичного дослідження; всебічно розглядати проблему дослідження з
використанням відповідних джерел і наукової літератури; аргументувати
важливість соціальних функцій історика в сучасному суспільстві;
інтегрувати досягнення інших гуманітарних наук для вирішення
актуальних проблем історії та археології; пояснювати значення
культурного спадку для розвитку людства в цілому та окремих спільнот;
встановлювати ефективну комунікацію з представниками різноманітних
субкультур.
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4. Структура навчальної дисципліни
Контрольні
заходи

Самостійна
робота

Консультації

Практичних

п/п

Лекцій

Назви теоретичних розділів

Разом

№

Аудиторних

Кількість годин

3 семестр
Змістовий модуль 1. Людина в суспільстві: особистісний та професійний успіх./ A human in a
society: реrsonal and professional success.
Дорога до успіху. Особистісне та
1.
3
7
4
4
професійне зростання / The road to success.
Personal and professional growth.
Uncovering the past: how do historians and
archaeologists investigate the past?
Concepts of historical time.

2

Культура і суспільство / Сulture and society
10
Early Humans and Societies. Understanding
Reading like a Historian: how to analyze primary
and secondary sources. Artefacts.

3

6

6

4

Ідеологічна культура: вірування, цінності та
ідеали. / Ideological culture: beliefs , values and
ideals.
Democracy in Ancient Greece and Rome,
Western Europe and the USA
Human rights and freedoms.
Shaping of public opinion.
Comparing and contrasting historical facts:
Athens vs Sparta

10 6

6

4

Модульна контрольна робота

2

Разом модуль 1

29 16

2
16

11

Змістовий модуль 2. Подорожуючи світом. / Travelling around the world.

4

Зовнішність людини: стиль та мода. /
Appearances: style and fashion.
The early Civilizations in the Americas: the
Maya life and Society.
Clothing and fashion.
Teenage culture.
How to be an effective communicator. Public
speaking.
Modern and classic cinematography in

9

6

6

3

2

8
English-speaking countries. Outstanding actors
and film-directors. English-language musicals.

5.

Подорожі за кордон: культура та спосіб
10
життя в різних країнах. / Travelling abroad:
cultures and way of life.
Civilization in India and China
Going abroad. Getting to know a country.
Saсred texts. Origin of religion. Buddhism,
Hinduism, Christianity
National and cultural characteristics of business
communication.

6

6

4

6.

Розум людини: інтелект та успіх. / The
mind: intellect and success.
Technological advances.
Factors influencing success.
The pace of technological change throughout
history.
Modern Art.

6

6

4

Модульна контрольна робота
Разом модуль 2
Разом ІІІ семестр

10

2
31 18
60 34

18
34

4 семестр
Змістовий модуль 3. Засоби масової інформації / Using the media.

7

8.

9.

Дозвілля та робота. / Free time. Work.
The history of Sport Development. Holidays
with a difference.
The role of music in different societies.
Traditional and innovative hobbies.
Засоби масової інформації. / Mass media.
The iPod generation.
How people use the internet.
Aspects of advertising.
Publishing – development and formation in
different periods of history.
Popular periodicals and on-line publications in
English-speaking countries. Well-known
showmen of TV shows.

4

4

4

4

4

4

Світ та навколишнє середовище. / World
around us.
Environmental issues
The debate over globalization.
Improving the environment.
Human migration.

6

6

6

11
22

2
2
4

9
Environmental movements in different countries
around the world.

Разом модуль 3

14 14

14

Змістовий модуль 4. Інновації в житті людини. / Innovations and people.

10.

Винаходи людства в минулому. / Inventions of
the past.
Historical breakthroughs
Science and Technology: Artificial Intelligence.
Space Exploration, Internet, Genetic Engineering,
Assessing Technology .
Development of science and technology in
different countries: world famous inventions and
inventors.
Gadgets.

4

4

4

11.

Спілкування між людьми. / Communication.
Famous Historians and Archaeologists.
History of schooling and higher education.
The most famous colleges and universities.

4

4

4

12

Вирішення проблем. / Avoiding problems.
Warfare and Peace.
Crime and punishment.
Weapon of Mass Destruction.
Arms control. Terrorism. Pacifism.
Fighting against crime, collective security.

6

6

6

Модульна контрольна робота

2

Разом модуль 4

16 14

14

30
Разом ІV семестр 60 28
Разом за навчальним планом 120 62

28
62

2
2

Підготовка до проходження контрольних заходів

22

2
6
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5. Програма навчальної дисципліни
3й семестр
Змістовий модуль 1. Людина в суспільстві: особистісний та професійний успіх./ A human in a
society: реrsonal and professional success.
Тема 1. Дорога до успіху. Особистісне та професійне зростання / The road to success. Personal and
professional growth.
Reading: Multiple choice. Some succeed. Others fail…Why? Gain ultimate self-confidence.
Vocabulary: Phrasal verbs with bring. Confusing verbs lay/lie. Personality adjectives.
Grammar: Revision of Future Tenses: Future Continuous and Future Perfect.
Listening: Brining up children. Multitasking.
Speaking: Giving personal information.
Writing: E-mail: formal and informal.
Professional speaking: Uncovering the past: how do historians and archaeologists investigate the past?
English language and Culture: Concepts of historical time.
Тема 2: Культура і суспільство / Сulture and society
Reading: Multiple matching. Early Humans and Societies. Understanding through History
Vocabulary: Phrasal verbs with give. Adjectives of moods and attitudes.
Grammar: Repeated actions, Used to.
Listening: Computer games.
Speaking: Fans and enthusiasts.
Writing: Article. Creating interest.
Professional speaking: Reading like a Historian: how to analyze primary and secondary sources.
English language and Culture: Artifacts.
Тема 3: Ідеологічна культура: вірування, цінності та ідеали. / Ideological culture: beliefs , values and
ideals.
Reading: Democracy in Ancient Greece and Rome, Western Europe and the USA
Vocabulary: Phrasal verbs with turn. The media vocabulary.
Confusing verbs “rise”, “arise”, “raise”.
Grammar: Ability structures: can, be able to.
Listening: Human rights and freedoms.
Speaking: Shaping of public opinion.
Writing: Letter of application.
Professional speaking: Comparing and contrasting historical facts: Athens vs Sparta
English language and Culture: Problems of employment in English-speaking countries.
Duties and responsibilities at work, ways of payment.
Змістовий модуль 2. Подорожуючи світом. / Travelling around the world.
Тема 4. Зовнішність людини: стиль та мода. / Appearances: style and fashion.
Reading: The early Civilizations in the Americas: the Maya life and Society.
Vocabulary: Phrasal verbs with put. Seeing verbs. Parts of the body.
Grammar: Modal verbs of obligation.
Listening: Clothing and fashion.
Speaking: Teenage culture.
Writing: Report. Impersonal language.
Professional speaking: How to be an effective communicator. Public speaking.
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English language and Culture: Modern and classic cinematography in English-speaking countries.
Outstanding actors and film-directors. English-language musicals.
Тема 5: Подорожі за кордон: культура та спосіб життя в різних країнах. / Travelling abroad: cultures and
way of life.
Reading: Gapped text. Civilization in India and China
Vocabulary: Negative adjectives. Confusing words.
Phrasal verbs with look.
Grammar: Past tense forms. Participle clauses.
Listening: Going abroad.
Speaking: Getting to know a country.
Writing: Informal letter.
Professional speaking: Saсred texts. Origin of religion. Buddhism, Hinduism, Christianity
English language and Culture: Peculiarities of tourism development in English-speaking countries.
National and cultural characteristics of business communication.
Тема 6: Розум людини: інтелект та успіх. / The mind: intellect and success.
Reading: Gapped text. Technological advances.
Vocabulary: Collocations: verbs and nouns.
Grammar: Gerunds and infinitives.
Listening: Factors influencing success.
Speaking: Discussion: stress relief.
Writing: Short story.
Professional speaking: The pace of technological change throughout history.
English language and Culture: Modern Art.

4й семестр
Змістовий модуль 3. Засоби масової інформації / Using the media.
Тема 7: Дозвілля та робота. / Free time. Work.
Reading: Multiple matching. The history of Sport Development. Holidays with a difference.
Vocabulary: Phrasal verbs with come. Sports.
Grammar: Passive verbs. Prefixes.
Listening: The role of music in different societies.
Speaking: A camping holiday.
Writing: Formal letter.
Professional speaking: Modern youth scientific societies.
English language and Culture: Traditional and innovative hobbies.
Тема 8: Засоби масової інформації. / Mass media.
Reading: Gapped text. The iPod generation.
Vocabulary: So and such. Word formation.
Grammar: Reported and direct speech: reporting statements and questions.
Listening: How people use the internet.
Speaking: Aspects of advertising.
Writing: Essay.
Professional speaking: Publishing – development and formation in different periods of history.
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English language and Culture: Popular periodicals and on-line publications in English-speaking countries.
Well-known showmen of TV shows.
Тема 9: Світ та навколишнє середовище. / World around us.
Reading: Multiple choice. Environmental issues
Vocabulary: Word building.
Grammar: Relative clauses. Dependent prepositions.
Listening: The debate over globalization.
Speaking: Improving the environment.
Writing: E-mail: asking for information.
Professional speaking: Human migration.
English language and Culture: Environmental problems in English-speaking countries.
Environmental movements in different countries around the world.
Змістовий модуль 4. Інновації в житті людини. / Innovations and people.
Тема 10: Винаходи людства в минулому. / Inventions of the past.
Reading: Multiple matching. Pioneers of flight.
Vocabulary: Compound adjectives. Adjective suffixes.
Grammar: Wishes with regrets: I'd rather and It's time.
Listening: Gadgets.
Speaking: Historical breakthroughs
Writing: Review.
Professional speaking: Science and Technology: Artificial Intelligence. Space Exploration, Internet, Genetic
Engineering, Assessing Technology .
English language and Culture: Development of science and technology in different countries: world famous
inventions and inventors.
Тема 11: Спілкування між людьми. / Communication.
Reading: Gapped text. “I know just how you feel”.
Vocabulary: Confusing verbs. Collocations.
Grammar: Conditionals. Unless, As long as, Provided that.
Listening: Telling lies.
Speaking: Ways of learning.
Writing: Formal letter: special expressions.
Professional speaking: Famous Historians and Archaeologists.
English language and Culture: History of schooling and higher education in English-speaking countries.
The most famous colleges and universities.
Тема 12: Вирішення проблем. / Avoiding problems.
Reading: Multiple matching. Warfare and Peace.
Vocabulary: Crime and punishment.
Grammar: Articles. Modal verbs of probability and possibility.
Listening: Weapon of Mass Destruction.
Speaking: People and society.
Writing: Report: complex sentences.
Professional speaking: Arms control. Terrorism. Pacifism.
English language and Culture: Fighting against crime, collective security.
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6. Контроль навчальних досягнень

максимальна
кількість балів

Змістовий
модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Змістовий
модуль 1

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
3 семестр

Відвідування лекцій

1

-

-

-

-

Відвідування семінарських
занять

1

-

-

-

-

Відвідування практичних
занять

1

8

8

9

9

Робота на семінарському
занятті

10

-

-

-

-

Робота на практичному
занятті

10

8

80

9

90

Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)

10

-

-

-

-

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

3

15

3

15

Виконання модульної роботи

25

1

25

1

25

Виконання ІНДЗ

30

-

-

-

-

Разом

-

128

-

139

Максимальна кількість балів: 267
Розрахунок коефіцієнта: 267 ÷ 100 = 2,67, К = 2,67
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максимальна
кількість балів

Змістовий
модуль 5

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Вид діяльності студента

Змістовий
модуль 4

кількість
одиниць

Максимальна к-сть
балів за одиницю

4 семестр

Відвідування лекцій

1

-

-

-

-

Відвідування семінарських
занять

1

-

-

-

-

Відвідування практичних
занять

1

7

7

7

7

Робота на семінарському
занятті

10

-

-

-

-

Робота на практичному
занятті

10

7

70

7

70

Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)

10

-

-

-

-

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

-

-

-

-

Виконання модульної роботи

25

-

-

1

25

Виконання ІНДЗ

30

-

-

-

-

Разом

-

77

-

102

Максимальна кількість балів: 179
Розрахунок коефіцієнта: 179 ÷ 60 = 2,98 К = 2,98

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
№

Кількість
Назва теми

з/п

1

Бали
годин

Змістовий модуль 1. Людина в суспільстві: особистісний та професійний успіх./
A human in a society: реrsonal and professional success.
Дорога до успіху. Особистісне та професійне зростання / The road to success.
Personal and professional growth.

11

15

3

5

15
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 1. “It's a woman's World Wide Web”, pp. 6-7), вибрати правильні варіанти
відповідей на поставлені питання до тексту.
2.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Досягнення чоловіків та
жінок за останні 100 років”. “Achievements of men and women for the last 100
years”.
3.
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 3, “A genius explains”, p. 16), заповнити пропуски по тексту
відповідними реченнями від A до H.
4.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Розвиток шкільної та
вищої освіти в англомовних країнах світу. Найвідоміші коледжі та
університети” / “History of schooling and higher education in English-speaking
countries. The most famous colleges and universities”.
5.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Сучасні молодіжні наукові
товариства”. “Modern youth scientific societies”.
Культура і суспільство / Сulture and society
1.

2

1.

2.

3.

4.

5.

Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 2, “Odd collections”, p. 12), вибрати правильні варіанти відповідей на
поставлені питання до тексту.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Культурна різноманітність
/ культурна ідентичність”. “Cultural Diversity / Cultural Identity”. Створити
карту-путівник за допомогою Mainminster.
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 11, “Crime”, p. 70-71), вибрати правильні варіанти відповідей на
поставлені питання до тексту.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Контроль за зброєю,
проблема тероризму і миротворчої діяльності”/ “Arms control. Terrorism.
Pacifism”.
Створити власний глосарій з терміноодиниць теми з використанням
інфографіки та ілюстрацій.

4

5

4

5

11

15

3 Ідеологічна культура: вірування, цінності та ідеали. / Ideological culture: beliefs, values
and ideals.
1.

2.

3.

4.

Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 3, “A genius explains”, p. 16), заповнити пропуски по тексту
відповідними реченнями від A до H.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Формування громадської
думки”/ “ Shaping of public opinion.” У форумі обговорити методи впливу
на громадську думку та технологічні засоби її формування подати
висновки обговорення у формі Google таблиць спільного доступу.
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Studentsbook. Unit 3, “The iPod generation”, p. 16), заповнити пропуски по тексту
відповідними реченнями від A до H.
Розробити груповий проект “Давні цивілізації” / “Ancient
Civilizations”, результат представити у вигляді U-tube ролику

Змістовий модуль 2. Подорожуючи світом. / Travelling around the world.
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4 Зовнішність людини: стиль та мода. / Appearances: style and fashion.
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 4, “Judging by appearances”, pp. 24-25), вибрати правильні варіанти
відповідей на поставлені питання до тексту.
2. Написати твір або зробити презентацію на тему: “Стиль та мода сучасної
молоді різних країн у порівнянні” / “Style and fashion of modern youth in
comparison in different countries”.
3. Представити груповий проект “Світові релігії ”/ “Saсred texts. Origin
of religion. Buddhism, Hinduism, Christianity”, створивши путівник
Mainminster
4. За допомогою Mainminster представити основні етапи становлення
релігій світу та провідні ідеї
5 Подорожі за кордон: культура та спосіб життя в різних країнах. / Travelling abroad:
cultures and way of life.
1.

Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 5, “Couple abandon kids at Christmas”, p. 32), вибрати правильні варіанти
відповідей на поставлені питання до тексту.
2. Написати твір або зробити презентацію на тему: “Подорож у країну мрії”/
“Travelling to the country of my dream”.
3. Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Students book.
- Unit 5, “I flew to Brazil by Accident”, p. 63), вибрати правильні варіанти
відповідей на поставлені питання до тексту.
4. Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 7, “Cotswold attractions”, p. 42), вибрати правильні варіанти відповідей
на поставлені питання до тексту.
5. Здійснити реферативне анотування будь-якого розділу з підручника
Rinehard, Winston. World History: Ancient Civilizations. – [1st ed].Longman, 2008. – 1089 p. на вибір студента
6 Розум людини: інтелект та успіх. / The mind: intellect and success.

3

5

4

5

1.

1.
2.
3.

4.

5.

Написати твір або зробити презентацію на тему: “Поступ технології крізь
історію людства”/ “The pace of technological change throughout history”.
Представити груповий проект хронологічної карти найвідоміших винаходів
людства за допомогою інтернет-ресурсів Padlet, easel.ly
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 10, “Inventions and the automobile”, p. 58-59), вибрати правильні варіанти
відповідей на поставлені питання до тексту.
Прочитати текст ( Підручник First Certificate Masterclass. OUP. Workbook. Unit 8, “The radio revolution”, p. 48), заповнити пропуски по тексту
відповідними реченнями від A до H.
Написати твір або зробити презентацію на тему: “Друкарство: розвиток та
історичні зміни”/ “ Publishing – development and formation in different periods
of history”.

4

Разом

22

5

30

17

Критерії оцінювання Самостійних робіт
Самостійні роботи виконуються у вигляді реферативних проектних
досліджень, які здійснює студент за визначеною тематикою, обговорюються та
захищаються на практичних заняттях або розміщуються в електронному
навчальному курсі. Кожна самостійна робота (n=6 у 3 семестрі) максимально
оцінюється у 5 балів.
Кількість балів
Значення оцінки
1
Тему дослідження розкрито частково, мети і завдань
не досягнуто
2
Тему розкрито частково, мета і завдання окреслені
поверхнево, висновки носять узагальнений характер
3
Тему розкрито частково, мета і завдання досягнуті,
робота не має висновків і особистої думки автора
4
Тему розкрито повністю, робота має репродуктивнотворчий характер, мета і завдання досягнуті,
зауваження формального характеру
5
Тему розкрито ґрунтовно, мета і завдання
дослідження досягнуті, робота має науково-творчий
характер, представлені висновки дослідження
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії його оцінювання
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля. Кожна модульна контрольна робота
складається з 1) лексико-граматичного тесту (множинний вибір, відновити
проміжки, коротка відповідь); 2) індивідуально-творчого завдання (анотація, твірроздум, твір-міркування).
Модульна контрольна робота (n=2 у 3 семестрі, n=1 у 4 семестрі) складається з
питань репродуктивного та творчого характеру. Загальна кількість питань
лексико-граматичного тесту – 10. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.
Індивідуально-творче завдання максимально оцінюється в 15 балів. Максимальна
кількість балів за модульну контрольну роботу складає 25 балів.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії його оцінювання
Екзамен проводиться у письмовій формі і складається із двох частин:
1.

Тест множинний вибір за змістом тексту (Кількість питань n=8.
Кількість спроб – 2. Метод оцінювання – середня оцінка).
Максимальна кількість балів – 20.
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Написання твору-роздуму, твору-міркування з зазначеної у білеті
проблематики чи анотації до наукової статті, отриманої на іспиті.
Максимальна кількість балів – 20.

2.

Критерії оцінювання:
Кількість
балів
37-40
балів

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно

36-26
балів

Добре

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

Значення оцінки
Допущено не більше 2 помилок у
екзаменаційних завданнях. Відповіді повні.
Студент демонструє глибокі та міцні знання
матеріалу в заданому обсязі, вільно виконує
практичні завдання, передбачені навчальною
програмою; виявляє креативний підхід до
написання есе.
Допущено не більше 5 помилок у
екзаменаційних завданнях. Відповіді повні,
з незначними неточностями.
Студент
виконує практичне завдання на достатньому
рівні.
Допущено не більше 8 помилок у
екзаменаційних завданнях. Відповіді з
суттєвими неточностями. Студент виявляє
поверхову
обізнаність
з
матеріалом,
передбаченим навчальною програмою; допускає
суттєві помилки у виконанні практичних
завдань.
Допущено
більше
8
помилок
у
екзаменаційних завданнях. Відповіді з
суттєвими неточностями. Студент виконує
практичне завдання на низькому рівні.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. History and archeology: area of studies, key concepts, functions.
2. Personal and professional growth.
3. Life challenges. The road to success.
4. Historical investigations. The concept of historical time.
5. Culture and Society. The categories of culture, the development of global
culture.
6. Ideological culture: beliefs, values and ideas.
7. Ancient civilizations.
8. Democracy in Ancient Greece and Rome, Western Europe and the USA Human
rights and freedoms.
9. Comparing and contrasting historical facts: Athens vs. Sparta
10. The early Civilizations in the Americas: the Maya life and Society.
11. Civilization in India and China Saсred texts. Origin of religion. Buddhism,
Hinduism, Christianity
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12. National and cultural characteristics of business communication.
13. Technological advances. Factors influencing success. The pace of technological
change throughout history.
14. The role of art in history. Modern Art.
15. The iPod generation.
16. How people use the internet.
17. Publishing – development and formation in different periods of history. Popular
periodicals and on-line publications in English-speaking countries.
18. . Environmental issuesEnvironmental movements in different countries around the
world.
19. Innovations and people. Gadgets.
20. Science and Technology: Artificial Intelligence. Space Exploration, Internet,
Genetic Engineering, Assessing Technology .
21. Development of science and technology in different countries: world famous
inventions and inventors.
22. Ways of learning. Famous Historians and Archaeologists
23. Weapon of Mass Destruction. Arms control. Terrorism.
24. Pacifism. Fighting against crime, collective security.
6.6. Шкала відповідності оцінок
Порядок переведення рейтингових показників
успішності у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість
балів

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за шкалою
ECTS

(max – 100)
1 – 34

35 – 59
60 – 68

«незадовільно»
(з обов’язковим
повторним курсом)
«незадовільно»
(з можливістю
повторного складання)
«задовільно»

69 – 74
75 – 82

FX
E
D

«добре»

83 – 89
90 – 100

F

C
B

«відмінно»

A
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
ІІІ семестр
Разом: 60 год. /2 кредити ECTS, з них: практичні заняття – 34 год.,
самостійна робота – 22 год., модульний контроль – 4 год.

Модулі
Назва модуля

Змістовий модуль I
Людина в суспільстві:
особистісний та професійний успіх.

Змістовий модуль II
Подорожі по світу.
Travelling around the world.

A human in a society: реrsonal and
professional success.

Кількість балів
128
за модуль
Практичні
1-2 пр.
3-5 пр.
Теми практичних The road to Сulture and
занять
success.
society
Personal
and
(17+170=187)
professional
growth.
2+20=22

3+30=33

139
6- 8 пр.
9-11 пр. 12-14 пр.
Ideological
Appearances: Travelling
culture: beliefs, style and
abroad:
values and
fashion.
cultures
ideals.
and way
of life.

3+30=33

3+30=33

15- 17 пр.
The mind:
intellect and
success.

3+30=33 3+30=33

Самостійна
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
робота (всього 30
балів)
Модульний
Модульна контрольна робота № 1
Модульна контрольна робота № 2
контроль (всього
50 балів)
(25 балів)
(25 балів)
Загальна кількість балів (267)
Розрахунок коефіцієнта: 267 ÷ 100 = 2,67, К = 2,67
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VI семестр
Разом: 60 год. / 2 кредити ECTS, з них: практичні заняття – 28 год., модульний контроль – 2 год.,
семестровий контроль – 30 год.

Модулі
Назва модуля

Змістовий модуль III
Засоби інформації: дозвілля
та робота.

Змістовий модуль IV
Інновації в житті людини.
Innovations and people.

Кількість балів за
модуль
Практичні
Теми практичних
занять

Using the media: free time and
work.
77

102

1-2 пр. 3-4 пр.
5-7 пр.
8-9 пр.
10-11 пр.
12- 14 пр.
Free
Mass
World
Inventions of Communication. Avoiding
time.
media.
around us. the past.
problems.

(14+140=154)
2+20=22 2+20=22 3+30=33

Модульний контроль
(всього 25 балів)

2+20=22

2+20=22

Модульна контрольна робота № 1 (25 балів)
Екзамен (40 балів)
Загальна кількість балів (179)
Розрахунок коефіцієнта: 179 ÷ 60 = 2,98, К = 2,98

3+30=33
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8. Рекомендовані джерела
Основна література
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dennet B., Dixon S. Oxford Insight History. – Oxford : Oxford University Press, 2013. –
340 p.
English for International Relations : навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. /
Дмитро Турчин. – 3е вид. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 256 с.
Evans V. Round – Up. English Grammar Book. Levels 5-6. – Longman : Pearson
Education Ltd, 2016. – 264 p.
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