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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5
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(150 годин)

години контактна робота з викладачем
(практичні заняття)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

другий

англійська

залік

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

рівень володіння англійською мовою не нижче А2
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

тренінг-курс з підготовки до міжнародного іспиту, який спрямовано на опрацювання
основних навичок, необхідних для успішної здачі тестів і усунення найбільш поширених
помилок в кожній секції іспиту.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Читання і вживання мови (Reading and Use of English)
Модуль 2. Писемна частина (Writing)
Модуль 3. Аудіювання (Listening)
Модуль 4. Усна частина (Speaking)
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

розуміти основну ідею тексту, що описує практичні і абстрактні сюжети;
приймати активну роль в дискусіях на технічні теми в межах власної компетенції;
говорити з носієм мови без взаємних зусиль;
спілкуватися на різні теми;
обговорювати міжнародні новини;
вміти аналізувати переваги і недоліки окремої ситуації

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

практичні заняття;
змішане навчання;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.

- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
-

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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Основна
література:
англомовні
видання:

1. Frances Treloar, Helen Chilton, Mark Fountain. Cambridge English:
Exam Booster for First. Self-Study Edition with Answer Key. UK:
Cambridge University Press, 2018. 150 p.
2. Michael Vince. Language Practice for First 5th Edition: English
Grammar and Vocabulary with key and MPO. UK: Macmillan
Education, 2014. 344 p.
3. Paul A. Davies, Tim Falla. Cambridge English: First Result Pack and
Online Practice. UK: Oxford University Press, 2014. (SB-175 p., WB-104
p.)

Інтернет джерела

1. Cambridge English Assessment. – URL :
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/
2.
Cambridge English: First. – URL: https://www.flojoe.co.uk/fce/students/tests/

