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КОНЦЕПЦІЯ І ПЛАН КУРСУ (2016-2017 навч.рік) 

 

Навчальний курс «Основна іноземна мова» орієнтований на студентів I-II курсу Інституту 

іноземної філології спеціальності 6.030502 «Мова та література»  (Англійська мова).  

Мета курсу полягає у вдосконаленні іншомовної комунікативної компетенції шляхом 

формування у студентів навичок реалізації моделі академічного письма в стандартних жанрах 

професійно орієнтованої взаємодії в гуманітарній предметній сфері. 

Розвиток умінь писемної комунікації здійснюється як у тренувальних вправах під контролем 

викладача, так і в творчих завданнях; при цьому обидва типи вправ передбачають використання письма 

для розв’язання різних проблемних завдань. Тренувальні вправи включають завдання, що готують 

студентів до написання робіт (користування нотатками, організація тексту в параграфи, логічний і 

послідовний виклад думок тощо), і спрямовані на оволодіння вміннями структурувати та редагувати 

тексти.  

У творчих письмових завданнях чітко визначається контекст, для того щоб студенти могли 

вибрати відповідний функціональний стиль письма. Для забезпечення практики студентам 

пропонується написання різних текстів – від  параграфів академічного есе до власне есе різних 

типів. 

Завдання курсу:  

- ознайомити студентів з базовими вимогами до академічного письма англійською мовою; 

- навчити студентів прийомам структурування письмових висловлювань; 

- удосконалити навички писемної комунікації англійською мовою; 

- підготувати студентів до написання академічного есе; 

- навчити студентів писати різні типи есе. 

В кінці кожного триместру проводиться атестаційне оцінювання за рейтинговою оцінкою 

знань згідно із загальною концепцією ЧДУ ім. П. Могили.  

 

Система оцінювання роботи студентів 

 

 ІІІ триместр V триместр VI триместр 

Робота в аудиторії 45% 45% 45% 

Самостійна робота: редагування різних видів 

есе 

10 % 10% 10% 

Написання різних видів есе 20% 20% 20% 

Підсумкова  контрольна  робота 25% 25% 25% 

 

Робота на занятті оцінюється наступним чином: 

10-9 балів: за присутність, повністю підготовлене домашнє завдання, постійну участь у класній 

роботі. 

8-7 балів: за присутність, частково підготовлене домашнє завдання та часткову участь у класній 

роботі. 

7-6 балів: за присутність, задовільну підготовленість та участь у класній роботі 

5-1 бал: незадовільна підготовка( низький рівень). 

Крім  того, знімається  1  бал за запізнення та несвоєчасне виконання домашнього завдання.  
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Есе оцінюється відповідно наступних критеріїв: 

20% за зміст та логіку викладу і відповідний обсяг 

20% за лексичний запас 

20% за синтаксис та структуру 

20% за граматику 

20% за творчість та оригінальність 

Підсумковий контроль 

Форми і засоби поточного та підсумкового контролю: 

1. Фронтальне опитування. 

2. Підготовка письмових робіт різних жанрів. 

3. Обговорення  теоретичних та практичних питань курсу. 

4. Аналіз зразків запропонованих письмових текстів. 

5. Писемне моделювання  окремих частин письмових текстів.  

6. Залік. 

 

Критерії оцінювання на заліку. 

Максимальна кількість балів – 30.  

Вони включають:  

 знання методичного, філологічного, нормативного,практичного матеріалу – 10 балів 

 вміння користуватися термінологією академічного наукового письма  - 5 балів 

 логічність і доцільність систем вправ, навчальних дій – 5 балів 

 оригінальність підходів, застосування нестандартних методів, педагогічних ідей -  5 балів 

вміння користуватися  “useful phrases” and academic vocabulary – 5 балів.    


