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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Іноземна мова наукового спілкування» є обов’язковою для вивчення ОНП «Освітні, педагогічні науки».
Вивчається протягом 2-го та 3-го семестрів на кафедрі іноземних мов.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» - забезпечити розвиток мовленнєвих умінь слухачів
ад’юнктури для ефективного використання англійської мови у професійних та академічних цілях та оволодіння іншомовною комунікативною
компетенцією наукового дискурсу. У процесі досягнення мети навчання передбачається комплексна реалізація виховних і освітніх цілей.
Завдання освітньої компоненти – розширення знань слухачів ад’юнктури щодо особливостей використання англійської мови у
професійному та академічному дискурсах і подальше формування системи мовленнєвих знань та умінь із залученням головних стратегій
опрацювання аутентичного англомовного матеріалу в галузях академічного читання, письма, мовлення та спілкування.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання, які передбачають
здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових, а саме:
ПРН-9 Проводити роботу з міжнародними базами наукової інформації для проведення наукових досліджень та оформлення здобутої з
іншомовних джерел інформації у вигляді наукової статті, тез, анотації, доповіді; до узагальнення актуальних наукових проблем і критичного
оцінювання результатів, отриманих зарубіжними дослідниками.
Знання: збирати наукову інформацію іноземною мовою в міжнародних баз для проведення наукових досліджень; знаходити
інформаційні ресурси пошуку та аналізу наукової інформації для написання наукових статей, тез, анотацій, доповідей; визначати граматичні
конструкції у наукових текстах у процесі пошуку інформації іноземною мовою; складати словники наукової та фахової лексики, що
вивчається; називати іноземною мовою основні види наукових розробок;
Розуміння: сприймати на слух іноземною мовою короткі наукові інформаційні повідомлення в процесі роботи з міжнародними базами
та узагальнювати їх зміст; читати, перекладати та обговорювати прості тексти з фактичною інформацією наукового спрямування;
ідентифікувати широкий діапазон актуальних наукових проблем;
Застосовування: використовувати вивчену термінологію, граматичні конструкції та знання за фахом для опрацювання наукової
інформації при написанні наукових статей та тез; застосовувати вміння та навички оцінювання результатів наукових праць, що опубліковані
зарубіжними дослідниками; використовувати в роботі з автентичними матеріалами on-line словники; організовувати пошук інформації
іноземною мовою щодо наукової діяльності та перекладати її;
Аналіз: знаходити та аналізувати необхідну інформацію з Інтернету, яка стосується наукового дослідження; класифікувати основні
наукові факти та другорядну інформацію в матеріалах з міжнародних баз наукової інформації; узагальнювати та зіставляти іншомовну наукову
інформацію, робити висновки з прочитаного іноземною мовою;
Синтез: організовувати обмін інформацією, що була отримана з інформаційно-комунікаційних мереж; скомпілювати дані з декількох
джерел для підготовки усного чи письмового повідомлення наукового спрямування іноземною мовою; формулювати теми та напрямки
наукових досліджень іноземною мовою для участі в міжнародних конференціях.
Оцінювання: зробити висновок на основі інформації, що була отримана шляхом особистого пошуку з міжнародних баз наукової
інформації для проведення наукових досліджень; аргументувати іноземною мовою необхідність аналізу та узагальнення актуальних наукових
проблем.

3
ПРН-10 Володіти іноземною мовою для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), анотувати та
реферувати їх; слухати та конспектувати лекції; готувати та проводити презентації і семінари. Здійснювати професійну наукову комунікацію
на іноземній мові з тем, що пов’язані із спеціальністю.
Знання: відтворювати прості граматичні конструкції за зразком у процесі проведення презентацій і семінарів; називати іноземною
мовою наукові терміни та словосполучення зі спеціальності; складати словники наукової та фахової лексики, що вивчається; називати
іноземною мовою основні види наукових розробок; визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами при
конспектуванні лекцій;
Розуміння: сприймати на слух іноземною мовою лекції зі спеціальності; читати, перекладати та обговорювати прості тексти з
фактичною інформацією професійного та наукового спрямування; ідентифікувати широкий діапазон наукової термінології, вибірково
користуючись довідковими ресурсами; будувати різні типи речень відповідно до граматичних та стилістичних норм іноземної мови;
інтерпретувати зміст наукових текстів, виділяти основну ідею в процесі їх анотування та реферування;
Застосовування: використовувати вивчену термінологію, граматичні конструкції та знання за фахом для здійснення наукової
комунікації іноземною мовою; застосовувати вміння та навички ведення професійної наукової комунікації іноземною мовою за фахом; чітко
реагувати на наукову інформацію, що передається іноземною мовою; використовувати в спілкуванні найбільш уживані мовленнєві зразки,
граматичні структури та лексичні одиниці іноземної мови;
Аналіз: знаходити та аналізувати необхідну інформацію з Інтернету, яка стосується наукового дослідження; класифікувати основні
факти та другорядну інформацію при анотуванні та реферуванні текстів наукового спрямування іноземною мовою; аналізувати та зіставляти
інформацію іноземною мовою, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами; робити висновки з прочитаного іноземною
мовою, виділяти головну думку, коротко передавати зміст;
Синтез: організовувати спілкування іноземною мовою за темами наукових досліджень; узагальнювати зміст прочитаного шляхом
виконання реферативного перекладу; скомпілювати дані з декількох джерел для підготовки усної чи письмової наукової доповіді іноземною
мовою;
Оцінювання: рекомендувати алгоритм підготовки та проведення презентацій і семінарів; зробити висновок на основі інформації, що
була отримана під час опрацювання автентичних наукових текстів; аргументувати іноземною мовою зміст наукової інформації, її значення
для подальших наукових пошуків.
ПРН-11 Презентувати результати власних наукових досліджень іноземною мовою, продукувати і грамотно оформлювати різножанрові
наукові тексти іноземною мовою (тези, статті, анотації, розділи дисертації) відповідно до сучасних вимог; володіти орфографічними,
орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови.
Знання: відтворювати прості граматичні конструкції за зразком у процесі оформлення різножанрових наукових текстів іноземною
мовою; називати іноземною мовою наукові терміни та словосполучення, які характеризують наукову діяльність; повторити лексичні,
фонетичні, граматичні та стилістичні особливості сучасної іноземної мови; показати результати власних наукових досліджень іноземною
мовою при написанні наукових статей; складати синонімічні словники наукової термінології для подальшої презентації власних наукових
досліджень іноземною мовою;
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Розуміння: інтерпретувати результати власних наукових досліджень іноземною мовою в наукових статтях та тезах; читати, перекладати
та обговорювати тексти з фактичною інформацією наукового спрямування; ідентифікувати широкий діапазон наукової термінології та
скорочень, користуючись on-line словниками; будувати різні типи речень відповідно до граматичних та стилістичних норм іноземної мови;
Застосовування: використовувати вивчену термінологію, граматичні конструкції та знання з іноземної мови для написання
різножанрових наукових текстів; застосовувати вміння та навички ведення наукової комунікації іноземною мовою при написанні дисертації
обов’язків; використовувати при презентації результатів наукових досліджень найбільш уживані мовленнєві зразки, граматичні структури та
лексичні одиниці іноземної мови;
Аналіз: зробити висновок та проаналізувати результати власних наукових досліджень іноземною мовою; класифікувати основні факти
та другорядну інформацію при написанні матеріалів наукового спрямування іноземною мовою; аналізувати та зіставляти лексичні та
граматичні особливості текстів наукового дискурсу;
Синтез: узагальнювати зміст наукової інформації, виокремлювати ключові слова та терміни; скомпілювати дані з декількох джерел для
підготовки усного чи письмового повідомлення наукового спрямування іноземною мовою; сформулювати алгоритм презентації результатів
наукових досліджень іноземною мовою і порядку опрацювання інформаційних джерел;
Оцінювання: зробити висновок щодо результатів дисертаційного дослідження іноземною мовою; оцінити правильність вживання
іноземної мови при написанні статей; аргументувати іноземною мовою основні положення дисертаційного дослідження.
ВИКЛАДАЧ: згідно форми А-4.03
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» під час здобуття першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ.
Навчальні аудиторії, мультимедійний проектор, екран, ноутбук, навчальна література з навчальної дисципліни, модульне середовище
кафедри іноземних мов.
Інтерактивна лінгвістична лабораторія (142).
Програмне забезпечення: Nibelung Digital Language Laboratory, Lain
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5

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ АДЮНКТАМИ
Шифр

ЗК-05

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
Здатність презентувати результати досліджень та обговорювати з професіоналами
державною та іноземною (англійською) мовами (в усній та письмовій формі), а
також для повного розуміння іншомовних наукових текстів, здатність об’єктивно
оцінювати результати власних досліджень, а також результати з відповідної
тематики, отримані іншими науковцями. Здатність використовувати сучасні методи
й технології наукової комунікації українською та іноземними мовами в усній та
письмовій формах. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх
реалізації.

МК1; МК2; МК3; МК4

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН2.3; МН3.2; МН3.4;
МН3.6; МН3.7; МН4.1;
МН4.2; МН4.4

МК1; МК2; МК3; МК4

ПРН-09

Проводити роботу з міжнародними базами наукової
інформації для проведення наукових досліджень та
оформлення здобутої з іншомовних джерел
інформації у вигляді наукової статті, тез, анотації,
доповіді; до узагальнення актуальних наукових
проблем і критичного оцінювання результатів,
отриманих зарубіжними дослідниками.

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН2.3; МН3.2; МН3.4;
МН3.6; МН3.7; МН4.1;
МН4.2; МН4.4

МК1; МК2; МК3; МК4

ПРН-10

Володіти іноземною мовою для академічних цілей, а
саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела),
анотувати та реферувати
їх; слухати
та
конспектувати лекції; готувати та проводити
презентації і семінари. Здійснювати професійну
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Шифр

ПРН-11

Компетентність

Методи навчання

наукову комунікацію на іноземній мові з тем, що
пов’язані із спеціальністю.
Презентувати
результати
власних
наукових МН1.6; МН1.7; МН 2.2; МН
досліджень іноземною мовою, продукувати і 3.4; МН3.7; МН4.1; МН4.2.
грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти
іноземною мовою (тези, статті, анотації, розділи
дисертації) відповідно до сучасних вимог; володіти
орфографічними,
орфоепічними,
лексичними,
фонетичними, граматичними та стилістичними
нормами сучасної іноземної мови.

Оцінювання

МК1; МК2; МК3; МК4

8

2

3

1

4

5

8
1

Люди і суспільство

10

Освіта

8

10
4

Професія

5

Спорт

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Пз Пз Пз Пз Пз
2

8

5

Пз Пз Пз Пз
2

3

4

Пз Пз Пз Пз Пз
2

2

3

Пз Пз Пз Пз
2

Сімейне життя

2

2

2

2

Пз Пз Пз Пз
2

2

2

2

Номери тем,

Місяці

Назва теми

Номери, вид занять та кількість годин

Кількість годин

1

№ теми

№ модуля

Запланована кількість аудиторного навантаження – 120 годин
занять та кількість
годин

20

21

Кільк. годин

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

22

1 T.1/1=2, T.1/2=2,
T.1/3=2,

6

2 T.1/4=2, T.2/1=2,
T.2/2=2,

6

3 T.2/3=2, T.2/4=2,
T.2/5=2, T.3/1=2
T.3/2=2, T.3/3=2,

12

4

T.3/4=2, T.4/1=2,
T.4/2=2.T.4/3=2,
T.4/4=2, T.4/5=2,

12

5

T.5/1=2, T.5/2=2,
T.5/3=2,
T.5/4=2,T.6/1=2,
T.6/2=2,

12

2

9

12
6

Наука

6

T.6/3=2, T.6/4=2,T.
6/5=2. T.6/6=2(КР),
Екзамен-4

12

9

T.7/1=2, T.7/2=2,
T7/3=2.T.7/4=2,
T7/5=2, T.7/6=2,
T.7/7=2, T.7/8=2,

16

П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П К 10
з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з р
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2 2

T7/9=2.T.7/10=2,
T.7/11=2, 7/12=2,
T7/13=2.T.7/14=2,
T7/15=2.T.7/16=2,

16

Е
4

11

T.7/17=2, .7/18=2,
T.7/19=2,T.7/20=2,
T7/21=2.T.7/22=2,
T.7/23=2, T.7/24=2,
T.7/25=2,
T726=2.T.7/27=2,
T.7/28=2,

18

12

T.7/25=2, T726=2.
T.7/27=2,
T.7/28=2(кр),
Екзамен -4

12

2
4

2

56

7

Практичне заняття - Пз
Контрольна робота – Кр
Екзамен -Е

2

2

2

Е

2

Екзамен

2

4

Екзамен

Наукові дослідження

Пз Пз Пз Пз Пз Кр

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ
№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять, завдань
3

1
1

2

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

Література

5

6

4
І курс
ІІ семестр
Біорафія та сімейне життя

практичне

20
2

самостійна робота

2

[2.3.]c.8-9,c.141
Виховання дітей
1. Опрацювання нової лексики , с.141.
2. Виконання вправ: впр.4-5, с.8.
3. Аудіювання тексту та виконання завдань щодо розуміння
прослуханого, впр 6,с.9

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

4

[2.3.]c.15.
Батьківське виховання в сім’ї
1. Переклад тексту «Why Fathers Want to Look after the Babies»,
с.15.

2

Біографія
1.
Опрацювання лексичного матеріалу, с.12-13.
2.
Розповідь про сім’ю, вр.21-23, с.12.3.
3
Написання біографії та портфоліо.

[2.3.] c.8-12, c.141.

самостійна робота

2

Вимоги до сімейного життя
1. Вивчення лексичного матеріалу.
2. Опрацювання мікротекстів з теми, впр3, с.13.
3. Виконання вправ: впр.4-5, с.13.

[2.3.]c.13.

Сім’я
1. Вивчення та опрацювання лексики, с.141.
2. Виконання дотекстових вправ, впр.1-2, с.8.
3. Читання та переклад тексту «Family», впр.3, с.8.

[2.3.]c.8,c,141

11
індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

2

Мій дім
1. Читання та переклад тексту «Home Sweet Home», с.52.

[2.1.]c.52.

2

Родинні стосунки
1. Опрацювання нової лексики, с.142.
2. Виконання вправ: впр.11-12 с.10
3. Написання e-mail, впр.13, с.10.

[2.3.]c.10, 142.

самостійна робота

2

4

практичне

2

[2.3.] с.7-10, с.141
Домашня робота
1.
Вивчення нової лексики, с.141.
2.
Виконання вправ: впр.7-9, с.9.
3. Читання та переклад тексту «Housework and History»,
впр.10, с.10.
[2.3.]c.11-12,142
Подружнє життя
1. Вивчення нової лексики, с.142.
2. Складання діалогів: впр.17-19 с.11.
3. Розповідь про сім’ю, вр.21-23, с.12.

1

практичне

20
2

3

2

2

Люди і суспільство
[2.3.]c.18, 142.
Робота в офісі
1. Вивчення та закріплення нової лексики, с.142
2. Виконання до текстових вправ, впр.1-3, с.18
3. Читання та переклад тексту «Suits or Smart Casual?», впр.4,
с.18.
[2.3.]c.24.
Шлях до успіху.
1. Читання та переклад тексту «From Rags to Riches», с.24.

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

4

2

Зовнішність людини
1. Вивчення лексичного матеріалу,с. 142.
2. Аудіювання мікротекстів з теми, впр.6, с.19.
3. Виконання вправ: впр.-5, с.19.

[2.3.]c.19, 142.

практичне

2

Культурні цінності
1. Опрацювання нової лексики, с.142

[2.3.]c.20, 142.

12
2. Виконання до текстових вправ, впр.7-8, с.20
3. Робота з текстом «Recognising Cultural Images and Symbols»,
впр.9, с.20.
[2.3.]c.106.
У музеї.
1. Читання і переклад тексту «Playing with Marbles», с.106.

2

3

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

2

Національні свята
1. Вивчення лексики, с.142.
2. Читання та переклад тексту «Going Green», впр.7, с.25.
3. Відповіді на запитання до тексту, впр.6, с.25.

[2.3.]c.25, 142

4

практичне

2

Дружба
1. Опрацювання нової лексики, с.143.
2. Виконання вправ, впр.10-13, с.21.
3. Написання листа,впр.14, с.21.

[2.3.]c.21, 143

самостійна робота

2

Характеристика друга
1. Вивчення нової лексики, с.143.
2. Виконання вправ, впр.8-12, с.26.
3. Написання статті, впр.13, с.26.

[2.3.]c.26, 143

практичне

2

практичне

20
2

[2.3.]c.27, 142-143
Стосунки між людьми
1. Повторення лексики, с. 142-143.
2. Виконання вправ, впр.18-19, с.27.
3. Складання діалогів, впр.20, с.27.
Освіта
[2.3.]c.58, 150.
Навчання в школі
1. Вивчення та закріплення нової лексики, с.150
2. Виконання дотекстових вправ, впр.1-3, с.58
3. Читання та переклад тексту «How to Become a Perfect
Student.», впр.4, с.58.
[2.3.]c.70, 151.
Робота викладача
1. Робота з текстом «Shocking News: Students Want to Teach!
», впр.9, с.70.

5

3
1

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)

2

13
2

практичне

2

2

3

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

2

Освіта у Великій Британії
1. Опрацювання нової лексики, с.150
2. Виконання дотекстових вправ, впр.8-10, с.59
3. Робота з текстом «Education in Britain», впр.11, с.60.

[2.3.]c.60, 150.

самостійна робота

2

[2.3.]c.66, 150.

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

2

Навчання в школах Великої Британії
1. Опрацювання лексики, с.150.
2. Читання та переклад тексту «British Public Education», с.66.
3. Складання плану переказу тексту.
Письменники Великої Британії
1. Читання та переклад тексту «William Blake», с.104.

[2.3.]c.60-61, c.151.

самостійна робота

4

Наукові конференції
1. Опрацювання нової лексики, с.151.
2. Виконання вправ, впр.12-13, с.60.
3. Написання запрошення на конференцію, впр.14, с.61.
Вивчення іноземної мови
1. Опрацювання нової лексики, с.151.
2. Виконання вправ, впр.19-20, с.62.
3. Розробка проекту «Вивчення іноземної мови», впр.24, с.62
Професія

4

4

2

18
1

практичне

2

[2.3.]c.59, 150.
Навчання в університеті
1. Вивчення лексичного матеріалу, с.150.
2. Виконання вправ: впр.5-6, с.59.
3. Аудіювання тексту «Westford College», впр.7, с.59.
[2.3.]c.64.
Школи в США
1. Читання та переклад тексту «America’s First Night High
School», впр.4, c.64.

[2.3.]c.104.

[2.3.]c.62, 151.

[2.3.] c.68-69,
Робота в установі
c.151.
1. Вивчення та закріплення нової лексики, с.151.
2. Виконання дотекстових вправ, впр.1-2, с.68
3. Читання та переклад тексту «Knowing London Inside out»,
впр.3, с.68-69.

14
самостійна робота

2

2

практичне

2

3

практичне

2

4

4

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

5

практичне

2

самостійна робота

2

практичне

16
2

5
1

2

Робочі вакансії
1. Ознайомлення з лексикою, с.151.
2. Читання та переклад тексту ‘Get It Right”, с76.
3. Написання листа за оголошенням про вакансію, впр.9, с.77.
Виконання роботи
1. Вивчення лексичного матеріалу,с. 150.
2. Виконання вправ: впр. 4-5, с.69.
3. Аудіювання текстів, впр 6, с.69.
Майбутня професія
1. Опрацювання нової лексики, с.151
2. Виконання до текстових вправ, впр.10-11, с.70-71.
3. Робота з текстом «Education and Skills », впр.14, с.701.
Дискримінація на робочому місці
1. Читання та переклад тексту «Overweight, Underpaid с.74.

[2.3.]c.76-77,
c.151.

Влаштування на роботу
1. Введення та закріплення нової лексики, с.152.
2. Виконання вправ, впр.11,12, с. 71.
3. Написання офіційного листа, впр.14, с.71
Вибір професії
1. Опрацювання лексики з теми, с.151-152.
2. Виконання вправ, впр.18-19, с. 72-73.
3. Бесіда за темою «Влаштування на роботу», впр.17, с.72
Професія прикордонника
1. Вивчення та закріплення нової лексики, с.75.
2. Виконання дотекстових вправ, впр.1-2, с.77.
3. Робота з текстом «Service on the Border», с.78-79.
Відрядження та подорожі
Поїздка у відрядження
4. Вивчення та закріплення нової лексики, с.155.
5. . Виконання дотекстових вправ,їзбдка у впр.1-2, с.108
6. Робота з текстом «Getting off the Beaten Track», впр.4, с.108109.

[2.3.] c.71,152.

[2.3.]c.69, 150.

[1.3.]c.70-71, 151.

[[2.3.] c.74.

[2.3.] c.72-73,
c.151-152.

[2.4.] c.75-79.

[2.3.]c.108-109,
c.155.

15
індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

Подорож Європою
1. Читання і переклад тексту «Across Europe», с.114-115.

[2.3.]c.114-115.

2

[2.3.]c.116,155.

практичне

2

самостійна робота

2

3

практичне

2

Зелений туризм
1. Опрацювання лексики , с.155.
2. Виконання вправ8-10, с.116
3. Написання статті в журнал, впр.11, с.116.
У готелі
1. Вивчення лексичного матеріалу з теми, с.155.
2. Виконання вправ, впр.9-10, c.110.
3. Складання діалогів з теми.
Відпочинок у Франції
1.Вивчення лексичного матеріалу,с. 155.
2.Виконання вправ: впр. 4-7, с.109.
3.Аудіювання тексту, впр 8, с.110.
Замовлення готелю
1.Вивчення лексичного матеріалу з теми, с.155.
2.Виконання вправ, впр.12-13, с.117.
3.Рольова гра «Замовлення готелю через Internet»

4

практичне

2

[2.3.]c.111,155.

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)

2

Подорож автомобілем
1. Вивчення лексичного матеріалу з теми, с.155.
2. Виконання вправ, впр.11-13, c.111.
3. Написання есе про переваги та недоліки подорожі
автомобілем.
Спогади про подорож.
1.Читання і переклад тексту «The Disastrous Holiday», с.116.

2

6
1

практичне

22
2

[2.3.]c.110,155.

[2.3.] c.109-110,
c.155.

[2.3.]c.117,155.

[2.3.]c.116.

Наука
[2.3.]c.118-119,
Технології змінюють світ.
1. Вивчення та закріплення нової лексики, с.156.
c.156.
2. Виконання дотекстових вправ, впр.1-2, с.118
3. Робота з текстом «The Rise of the Machines», впр.3-4, с.118119.

16
індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

2

Комп’ютерні технології
1. Читання та переклад тексту «The History of DOS», с.289.

[2.2.]c.289.

2

[2.3.]c.119,156.

самостійна робота

2

3

практичне

2

4

практичне

2

Видатні науковці
1. Вивчення лексичного матеріалу, с. 156.
2. Виконання вправ: впр. 5-6, с.119.
3. Аудіювання тексту, впр 7, с.119.
Дослідження космосу
1. Вивчення лексичного матеріалу з теми, с.156.
2. Виконання вправ, впр.8-9, c.120.
3. Опрацювання тексту «Space Travel», впр.10, с.120.
Розвиток технологій
1. Вивчення тематичної лексики, с.156.
2. Виконання вправ, впр. 9-11, c.126.
3. Написання есе, впр.12, с.126.
Майбутні дослідження в педагогіці.
1. Вивчення лексичного матеріалу з теми, с.156.
2. Виконання вправ, впр.11-13, c.121.
3. Написання статті про освітні технології.
Використання комп’ютерів
1. Вивчення лексики, с.156.
2. Виконання вправ, впр.13-14, с.126.
3. Бесіда про використання комп’ютерів в повсякденному
житті, впр.15-17, с.126-127.
Роль науки в суспільстві
1. Введення лексики з теми, с.157.
2. Виконання вправ, впр.14-16, с. 121
3. Підготовка презентації про роль науки в сучасному
суспільстві, впр.17, с. 121.
Сучасні засоби зв’язку
1. Вивчення тематичної лексики, с. 157.
2. Виконання вправ, впр.18-20, с. 122.
3. Бесіда за темою заняття, впр.20, с. 122.

2

самостійна робота

5

практичне

2

самостійна робота

2

[2.3.]c.120,156.

[2.3.]c.126, 156.

[2.3.]c.121,156

[2.3.]c.126-127,
c.156.

[2.3.]c.121,157.

[2.3.]c.122,157.

17

6

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
контрольна
робота

Екзамен
Разом за ІІ семестр
Разом за I курс

1

2

Перші телефони
1. Читання та переклад тексту «The First Telephone», с.395

[2.2.]c.395.

2

Контрольна робота
1. Виконання тесту
2. Презентація доповіді «Моє портфоліо».

[2.3.]c.122,125,
c.156-157.

4
120
120

1

практичне

114
2

2

практичне

2

2

3

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

самостійна робота

2

2

ІI курс
ІІІ семестр
Наукові дослідження
[2.7.] c.6-7
Післядипломна освіта
1. Обговорення питань з теми заняття, впр.1, с.6.
2. Аудіювання діалогу, впр.2а, с.7.
3. Виконання лексико-граматичного завдання, впр.2b, 2c, с.7.
[2.6.] c.138-141
Особливості наукового мовлення
1. Бесіда з теми, впр.1, с.138.
2. Опрацювання основних правил щодо дотримання
наукового стилю мовлення, впр.2, с.139-140.
3. Виконання вправ, впр.3, с.140-141.
[2.6.] с.3
Особливості наукового стилю
1. Читання та переклад тексту «Advice for Modern Academic
Writing», с.3.
Подання заяви на фінансування досліджень
1. Обговорення запитань з теми, впр.4а, с.8.
2. Опрацювання зразка написання заяви, впр.4b, с.8.
3. Читання та переклад тексту, впр.5b, с.8-9.
4. Складання плану написання заяви, впр.5a, 5c, 5d, с.8-9.
Науковий проект
1. Робота з лексикою, впр.6а, с.9.
2. Читання та переклад тексту, впр.6а, с.9.

[2.7.] c.8-9

[2.7.] c.9
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Написання стислого викладу наукового проекту, впр.6b,
с.9.
[2.7.] с.10-11
Написання резюме
1. Опрацювання лексики з теми, впр.7, с.10.
2. Аудіювання тексту, впр.8, с.10.
3. Робота з текстом, впр.9а, с.10.
4. Правила оформлення посилань, впр.10, с.11.
[3.9.] с.156
Пояснювальна записка
1. Читання та переклад тексту «Step to Success», впр.4, с.156.
3.
практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

2

[2.7.] с.10-11
Особливості написання резюме
1. Опрацювання граматичної побудови речень у резюме,
впр.9b, с.11.
2. Виконання вправи на закріплення матеріалу, впр.9с, с.11.
3. Правила подання посилань на публікації, впр.10а-10b, с.11.

самостійна робота

2

5

практичне

2

2

6

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

[3.9.] с.132-134
Написання офіційного листа
1. Опрацювання стилістичних правил написання офіційного
листа, впр.2, 4, с.132-133.
2. Аналіз структури офіційного листа, впр.7-8, с.133.
3. Написання офіційного листа за зразком, впр.10, с.134.
[2.7.] с.12
Підготовка до співбесіди
1. Робота з текстом, впр.12, с.12.
2. Аудіювання тексту, впр.13a-13f, с.12.
3. Опрацювання правил проведення конференц-зв’язку,
впр.14, с.12.
[2.7.] с.52
Особливості проведення співбесіди
1. Читання та переклад тексту «The Interview Talk», с.52.

4

2

Наукова спільнота
1. Бесіда з теми, впр.1a-1c, с.14.
2. Виконання дотекстової вправи, впр.1d, с.14.
3. Читання та переклад тексту, впр.2, с.15.

[2.7.] с.14-15
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7

практичне

2

8

практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

самостійна робота

2

практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

практичне

9

10

Ведення діалогу з наукової тематики
1. Опрацювання виразів знайомства, впр.4, с.95.
2. Ознайомлення з правилами ведення бесіди, впр.2-4, с.97.
3. Робота в парах, впр.6-7, с.98.
Участь в інтернет-форумах
1. Обговорення запитань з теми, впр.4а, с.16.
2. Робота з текстами, впр.1b, с.16.
3. Виконання післятекстових вправ, впр.1c-1e, с.16.
Наведення прикладів у повідомленні
1. Читання та переклад тексту «Examples», с.112-115/

[3.9.] с.95-98

Написання рецензії
1. Виконання дотекстової вправи, впр.6а, с.17.
2. Опрацювання тексту, впр.7а, с.17.
3. Відповіді на запитання до тексту, впр.7а, с.17
Написання конспекту
1. Виконання дотекстової вправи, впр.7b, с.17.
2. Робота з текстом, впр.7d, с.18.
3. Виписати ключову наукову термінологію.

[2.7.] с.17

Наукові методи
1. Опрацювання лексики заняття, впр.1a-1b, с.30.
2. Читання та переклад тексту, впр.1c, с.30.
3. Виконання післятекстової вправи, впр.1d, с.31.
Надання рецензії
1. Читання і переклад тексту «Critical Review», впр.8а, с.19.

[2.7.] c.30-31

2

Захист інформації
1. Виконання вправи 10а, с.20.
2. Опрацювання тексту, впр.10b, с.20.
3. Відповіді на запитання, впр.10с, с.21.

[2.7.] c.20-21

2

Види експериментів

[2.7.] c.31

2

[2.7.] c.16

[2.5.] с.112-115

[2.7.] с.17-18

[2.7.] с.19

20
Введення і закріплення лексики до тексту (дидактичний
матеріал).
2. Читання та перекладу тексту, впр.2а, с.31.
3. Виконання післятекстової вправи, впр.2b, с.31.
[3.10.] с.75
Огляд наукових досліджень
1. Читання і переклад тексту «Uncontrolled, Repetitive Eating of
Small Amounts of Food or ‘Grazing’», впр.2, с.75.
1.

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

2

Огляд наукової літератури
1. Виконання дотекстових вправ, впр.1а-1b, с.22.
2. Робота з текстом, впр.3b, с.23.
3. Виконання післятекстової вправи, впр.3с, с.23.

[2.7.] c.22-23

практичне

2

[2.7.] c.49

самостійна робота

2

12

практичне

2

13

практичне

2

індивідуальне
завдання

2

Статистичні дані
1. Опрацювання лексики заняття, впр.8а, с.49.
2. Повторення
граматичного
матеріалу:
числівники
(дидактичний матеріал).
3. Виконання тестового завдання, впр.8а, с.49.
4. Закріплення граматичного матеріалу, впр.8b-8c, с.49.
Числівники у науковому тексті
1. Опрацювання лексики, що означає числа, впр.1, с.183.
2. Переклад виразів, які означають кількість, впр.3, с.185.
3. Виконання вправ, впр.4, с.185-186.
Одиниці вимірювання
1. Робота з лексикою, впр.9a, с.50.
2. Опрацювання
граматичного
матеріалу:
префікси
міжнародної системи одиниць, впр.9c, с.50.
3. Виконання вправ на закріплення матеріалу, впр.9d, с.50.
Графічні зображення даних
1. Опрацювання лексики, впр.4b, с.57.
2. Виконання вправ на закріплення лексики, впр.5а-5b, с.5859.
3. Аудіювання тексту, впр.6a, с.59.
Оформлення таблиць у науковій роботі
1. Читання і переклад тексту «Labelling», впр.4, с.150-152.

11

[2.5.] c.183-186

[2.7.] c.50

[2.7.] c.57-59

[2.5.] с.150-152
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(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

самостійна робота

2

14

практичне

2

2

15

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

16

практичне

2

17

практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)

2

2

Візуалізація інформації
1. Опрацювання видів наочного зображення, впр.1, с.146.
2. Ознайомлення з правилами оформлення графічних
зображень, впр.2, с.148.
3. Аналіз правил опису наочних зображень, впр.3, с.149.
Наведення аргументації
1. Читання та переклад тексту, впр.4b, с.26.
2. Відповіді на запитання до тексту, впр.4b, с.26.
3. Складання діаграми відповідно до тексту, впр.4с, с.26.
Написання вступу до наукового дослідження
1. Структура вступу, впр.1b, с.70.
2. Читання та переклад тексту, впр.1с, с.71.
3. Виконання післятекстової вправи, впр.2, с.71.
Науковий стиль мовлення
1. Читання та переклад тексту «How to Write a Paper І», с.2728.

[2.5.] c.146-149

[2.7.] c.26

[2.7.] c.70-71

[2.7.] c.27-28

[2.6.] с.18-20
Написання анотації
1. Опрацювання структури анотації, с.18.
2. Аналіз видів анотацій, с.19.
3. Читання та переклад анотації, с.20.
[2.7.] c.77
Публікація результатів дослідження
1. Обговорення питань з теми заняття, впр.13а, с.77.
2. Читання та переклад тексту, впр.13b, с.77.
3. Виконання вправи 14, с.77.
[2.5.] c.211-213
Аналіз наукових досліджень
1. Опрацювання основних положень здійснення огляду
літератури, впр.1, с.211.
2. Читання і переклад тексту, впр.2, с.212.
3. Відповіді на запитання, с. 213.
[3.10.] с.70-71
Рецензія на книгу
1. Читання і переклад тексту «Learning and Talent
Development», впр.4, с.70-71.

22
18

практичне

2

19

практичне

2

20

практичне

2

21

практичне

2

2

22

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

2

2

Посилання на наукові джерела і цитування
1. Аналіз правил оформлення посилань на наукові джерела,
впр.3-4, с.53-54.
2. Обговорення правил використання цитат, впр.5, с.55.
3. Читання і переклад тексту, впр.6, с.56-57.
Наукова лексика: іменники і прикметники
1. Вивчення лексики з теми, впр.2, с.165-166.
2. Виконання вправ, впр.3-4, с.167-168.
3. Опрацювання правил утворення прикметників від
іменників, впр.7, с.170.
Наукова лексика: дієслова і прислівники
1. Опрацювання академічних дієслів, впр.1, с.173.
2. Введення дієслів, що використовуються для цитування,
впр.2-3, с.174-175.
3. Вивчення розрядів прислівників, та їх місце у реченні,
впр.6. с.176-177.
Особливості написання наукової статті
1. Ввести і закріпити лексику з теми, с.61-62.
2. Читання і переклад тексту, впр.6, с.61-62.
3. Виконання післятекстових вправ, впр.7-8, с.62.
Підготовка заголовка для статті
1. Читання та переклад тексту «Reflection», впр.2. с.65.

[2.5.] c.53-57

[2.5.] c.165-170

[2.5.] c.173-177

[3.10.] c.61-62

[3.10.] c.61-62

[2.5.] c.25-30
Запобігання плагіату
1. Вивчення лексики з теми, впр.6, с.30.
2. Ознайомлення з основними ознаками плагіату, впр.1-2,
с.25-26.
3. Читання і переклад тексту, впр.4, с.28-29.
[2.7.] c.29
Структура наукової статті
1. Читання та переклад тексту «How to Write a Paper ІІ», с.29.
Написання супровідного листа
1. Введення ключової лексики (дидактичний матеріал).
2. Опрацювання структури супровідного листа, с.23.

[3.12.] с.23

23
23

практичне

2

2

24

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
практичне

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
самостійна робота

2

самостійна робота

2

25

2

2

2

3. Робота з текстом (дидактичний матеріал).
Подання доповіді для наукової конференції
1. Обговорення питань з теми, впр.1b, с.78.
2. Опрацювання лексики з теми, впр.1с, с.79.
3. Виконання вправи, впр.1d, с.79.
Анонс наукової конференції
1. Читання та переклад тексту «Calls for papers», с.14-15.

[2.7.] c.78-79

[3.9.] c.14-15

[2.7.] c.80-81
Підготовка виступу на конференції
1. Опрацювання ключових виразів, впр.3а, с.80.
2. Аудіювання тексту, впр.3а, с.80.
3. Виконання вправи 3b, с.81.
[3.11.] c.85
Аналіз інформації
1. Читання та переклад тексту «The Textuality of Television
News», впр.4, с.85
[3.9.] с.107-108
Складові презентації
1. Дати відповіді на запитання, впр.1-2, с.107.
2. Складання діаграми, впр.4, с.107.
3. Заповнення анкети-опитувальника, впр.6, с.108.
[2.7.] c.81-82
Основні складові наукового виступу
1. Робота з лексикою, впр.4а-4b, с.81.
2. Аудіювання тексту, впр.4c, с.81.
3. Правила завершення виступу, впр.6а, с.82.
[3.9.] c.20
Засідання конференції
1. Читання та переклад тексту «Type of Conference Session»,
впр.7, с.20.
Види презентацій
1. Опрацювання лексики з теми, впр.11, с.109.
2. Робота із структурою презентації, впр.14, с.109.
3. Виконання вправи, впр.17, с.110.
Навички проведення презентації
1. Складання заголовку презентації, впр.3, с.111.

[3.9.] с.109-110

[3.9.] с.111-113
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Опрацювання особливостей початку презентації, впр.7,
с.113.
3. Скласти початок для своєї презентації, впр.9, с.113.
Участь у науковій конференції
1. Обговорення питань з теми, впр.8a-8b, с.82.
2. Аудіювання тексту, впр.8c, с.83.
3. Виконання вправи 9а, с.83.
Наведення аргументів під час презентації
1. Дати письмові відповіді на запитання, впр.11, с.114.
2. Опрацювання виразів з теми, впр.13, с.114.
3. Підготовка міні-презентації відповідно до структури,
впр.16, с.115.
Написання есе
1. Опрацювання ключової лексики (дидактичний матеріал).
2. Обговорення етапів підготовки до написання есе, впр.1,
с.216.
3. Опрацювання прикладу написання есе, впр.2, с.218.
4. Виконання післятекстового завдання, впр.3, с.222.
Проведення опитування
1. Читання та переклад тексту «Student Experience of Part-Time
Work», впр.3, с.230-232.
2.

26

27

28

практичне

2

самостійна робота

2

практичне

2

індивідуальне
завдання
(позааудиторне
читання)
контрольна
робота

2

Екзамен
Разом за ІІІ семестр
Разом за ІІ курс
Усього за дисципліну

2

4
120
120
240

Контрольна робота
1.Виконання тесту.
2. Написання анотації наукової статті.

[2.7.] c.82-83

[3.9.] с.114-115

[2.5.] c.82-83

[2.5.] с.230-232

[2.5.], [2.7.]
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9.1. Нормативно-правові акти
9.2. Базова
2.1. Войтюк О.А., Усачик Н.М., Мороз Н.В. Англійська мова навчальний посібник. / О.А. Войтюк, – Хмельницький : Видавництво
НАДПСУ, 2014. – 178 c.
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125 p.
9.3. Допоміжна
3.1.Барановська, Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Навчальний посібник / Т. В. Барановська. – Київ, 2002. – 368 с.
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3.4. Eastwood J. Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford University Press, 2006, 439 p.
3.5. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Сambridge: CUP, 1985. – 387 p.
3.6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Elementary – Cambridge University Press. – 1994– 387 p.
3.7. Swan M. The Good Grammar Book. – Oxford: OUP, 2001. – 324.
3.8. Burnham Nancy A., Hutson Frederick L. Scientiﬁc English as a Foreign Language. Department of Physics. Worcester Polytechnic Institute.
USA, 2007. 87 p.
3.9.

English for Academics. Book 1. British Council. Cambridge University Press, 2014. – 177 p.
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4. Інформаційні ресурси в інтернет (інтранет)
1. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України - https://dpsu.gov.ua
2. Офіційний сайт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - http://nadpsu.edu.ua
3. Вільна енциклопедія Вікіпедія - https://www.wikipedia.org

ОЦІНЮВАННЯ
Попереднє,
поточне,
підсумкове
оцінювання
content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.

здійснюється

відповідно

до

положення

https://nadpsu.edu.ua/wp-

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач наукового ступеня був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Ад’юнкти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до підсумкового контролю не допускаються.
У разі, коли ад’юнкт не виконав умови допуску до складання підсумкового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання підсумкового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо адюнкт
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми освітньої компоненти і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, ад’юнкту (слухачу, студенту) курс з освітньої компоненти
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною
шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку ад’юнкт (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і
йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами наукового ступеня передбачає:
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самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.


28
Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Ситуативне мовлення
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Дискусія
МН 1.6
Диспут
МН 1.7
Проекти
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Рольова гра
МН 3.2
Практична робота з перекладу
МН 3.3
Вправи на підстановку
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Фонетичні вправи
МН 3.7
Граматичні вправи
МН 3.8
Лексичні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Квіз
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування усного мовлення
МК 2.5
Письмовий переклад тексту
МК 2.6
Лексико- граматичний тест
МК 2.7
Захист індивідуальних завдань
МК 2.8
Реферат
3. Самоконтроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

