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Опис дисципліни
Викладання та навчання. Практичні заняття, інтерактивні та комунікативні
методи (дискусії, навчальні ігри, метод мозкового штурму, діалоги, презентації),
проектна робота; методи TBLT (task-based language learning), методи TPS (think-
pair-share), методи CLIL (сontent-integrated language learning), Dogme, Lexical
Approach.

Метою викладання є подальший розвиток мовних навичок, а саме –
поглибленого читання оригінального англійського тексту будь-якої складності;
розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та формування
навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій; ознайомлення
здобувачів вищої освіти з основами стилістичної організації тексту, типами
стилістичних прийомів та засобів виразності; розвиток уміння співвідносити усі
мовні рівні твору та рівні його потенційної інтерпретації, а також навчитися
активно вживати вербальні засоби виразності та стилістичні прийоми з
урахуванням функціональних особливостей сучасної англійської мови.



Основними завданнями вивчення дисципліни є:
• підготовка здобувачів освіти до подолання реальних труднощів, що
виникають при користуванні іноземною літературою та спілкуванні іноземною
мовою;
• навчити здобувачів освіти використовувати навички попереднього читання
відповідно до рівня;
• розвиток навиків аналітичного читання та критичного мислення здобувачів
освіти;
• покращення швидкості читання та розуміння прочитаного через розвиток
використання технік skimming, scanning, understanding main ideas, reading for
details, understanding opinions;
• розвивати уміння пов’язувати зміст прочитаного тексту з іншими
подібними текстами та визначати зв’язок наданої автором інформації із широким
(соціальним, культурним, історичним тощо) контекстом;
• розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної компетенції
здобувачів, яка необхідна для спілкування у ситуаціях, що зустрічаються в
академічному та загально-професійному контексті;
• поповнення лексичного запасу і напрацювання достатнього обсягу
лексики, необхідної для розуміння та обговорення різноманітних питань,
пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Компетентності та програмні результати навчання
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності:
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та
практичні завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу,
або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи
наук, що формують лінгвістику.
Загальні компетентності:
ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і
принципів у навчанні і професійній діяльності
ЗК9. Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді
Спеціальні (фахові) компетентності:
ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці
ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською) на рівні B2 за шкалою Ради
Європи
Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів:
РН3) Демонструвати глибокі знання про природу мови, її внутрішню структуру,
форми існування;
РН4) Виконувати адекватний переклад різностильових текстів;



РН5) Обирати перекладацькі стратегії згідно з жанрово-стилістичною
домінантою тексту;
РН6) Здійснювати редагування перекладу (власного і чужого);
РН7) Користуватися науково-методичною і фаховою літературою з метою
вдосконалення власних перекладів;
РН8) Використовувати відомі алгоритми лінгвостилістичного та
перекладознавчого аналізу, а також розробляти нові підходи до інтерпретації
текстів різних жанрів;
РН11) Використовувати теоретичні знання на практиці, володіти здатністю до
творчого перетворення знань; застосовувати творчі здібності, які характеризують
готовність до створення принципово нових ідей;
РН16) Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та
невизначених ситуаціях;
РН17) Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати
власної професійної діяльності;
РН18) Управляти власним навчанням з метою самореалізації в професійній сфері;
РН19) Розробляти та втілювати плани для досягнення мети;
РН20) Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем
автономності;
РН21) Пов’язувати власну професійну діяльність з інтересами та метою
діяльності колективу.

Структура курсу

К-сть
год Тема Результати

навчання
Завдання

ПЗ СР
Змістовий модуль 1. Business and economics. Money matters and banking.
4 8 Business

world.
Different
aspects of
running a
company.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
Previewing and
Predicting
(попереднього
перегляду та
прогнозування)

 розпочати
розмову на певну
тему, підримати
дискусію,
закінчити
обговорення

 демонструвати
вільне та зв'язне

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;



мовлення,
адекватний
словниковий
запас та
граматику та
прийнятну
вимову

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Business
world: how
markets and
companies
develop.

Уміння:
 опрацювання

стратегій швидко
переглядати
текст із метою
зрозуміти його
загальні ідеї і
структуру
(Skimming)

 висловити свою
точку зору,
переконати у
своїй точці зору,
погодитися\не
погодитися з
іншою точкою
зору

 демонструвати
вільне та зв'язне
мовлення,
адекватний
словниковий
запас та
граматику та
прийнятну
вимову

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Selling
products and
services.
Consumerism.

Уміння:
 опрацювання

стратегій читання
з метою
знаходження
певної інформації
у тексті
(Scanning).

 будувати
розгорнуту
відповідь,
наводити та
розвивати
аргументи

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи



 демонструвати
вільне та зв'язне
мовлення,
адекватний
словниковий
запас та
граматику та
прийнятну
вимову

відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Banks and
money.
Dealing with
banks.
Problems
connected to
personal
finances and
banking.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
визначення
головної ідеї
тексту та
допоміжних
деталей (Main
Ideas and
Supporting
Details)

 будувати
висловлювання,
враховуючи
критерії
зв’язності та
логічності
(Coherence and
Cohesion)

 демонструвати
вільне та зв'язне
мовлення,
адекватний
словниковий
запас та
граматику та
прийнятну
вимову

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Business
writing and
business
letters.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
виділення
ключових слів та
анотування
Highlighting and
Annotating a Text)

 уточнення,
перефразування
та наведення

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних



прикладів у
висловленні

дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

Змістовий модуль 2. Environment. Nature and natural resources. Urban life and problems
of big cities.
4 10 Environment.

Nature and
natural
resources.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
Skimming,
Skanning,
Outlining
(окреслення
загальних рис)

 надання загальної
та детальної
інформації у
висловлюванні,
додавання
деталей

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

6 10 Recycling.
Environmental
problems

Уміння:
 опрацювання

стратегій
оцінювання,
узагальнення та
проведення
аналогій
(Evaluating,
Generalizing and
Understanding
Analogies)

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою



 висловлювати
свою думку та
переконання

інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 10 Weather and
environment.
Problems with
the weather.
Natural
disasters.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
визначення
головної думки
прочитаного та
визначення
причинно-
наслідковиз
зв’язків (Finding
the Main Ideas and
Isolating Causes
and Effect)

 будувати
висловлювання з
елементами
опису
(місцевості,
обставин тощо)
та описом
послідовності
подій

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

6 10 Urban life and
planning:
megacities.
Problems of
big cities.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
складання
резюме
прочитаного,
включаючи
позатекстові
елементи
(Summarizing a
text, including
non-text elements)

 порівнювати та
проводити
аналогії при

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;



побудові
висловлювання

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

Змістовий модуль 3. Culture and modern society. Forms of art and craft.
4 8 Culture and

modern
society. Forms
of art and craft,
artistic
opinions.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
розпізнавання
порівнянь та
протиставлень
(Comparison and
Contrast)

 виразити і
довести свою
думку; висловити
міркування

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 The visual arts.
Arts and artists.
Art galleries
and
exhibitions.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
розпізнавання
фактів та
особистої думки
автора (Facts and
Opinions)

 описати
побачене,
висловити свою
оцінку; будувати
розгорнуте
висловлювання

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;



 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Cinema and
theatre: films
and plays. The
performance
arts: reviews
and critiques.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
формулювання
висновків на
основі
прочитаного
(Inference)

 переказати
побачене чи
прочитане,
відтворюючи
хронологію
подій;
узагальнити
інформацію;
висловити власні
міркування чи
оцінні судження

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 8 Music and
festivals.
Tastes in
music.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
визначення
загальних рис,
визначення
головної думки та
допоміжної
інформації
(Outlining a Text,
Main Ideas and
Supporting
Details)

 висловлювати
власні
міркування,
зважувати та
оцінювати,
враховуючи різні
думки

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.



4 8 Literature:
types of
writing, people
in literature.
Descriptions of
characters in
literature.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
визначення
головних
елементів абзацу:
тематичного
речення (тези),
деталізації та
наведення
прикладів (Topic
Sentence,
Supporting Details
and Examples)

 розрізняти різні
стилі та
висловлюватись,
враховуючи їх
специфіку;
описувати події,
явища,
персоналії;
переказувати
події

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

Змістовий модуль 4. Science and technology. Innovations and progress.
4 10 Science and

research.
Technology
and
innovations.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
категоризації та
інтерпретації
інформації,
представленої в
графіках,
діаграмах та
таблицях
(Categorizing and
Interpreting
Charts, Tables and
Graphs )

 висловлювати
міркування та
припущення;
обговорювати
переваги та
недоліки;
говорити про
гіпотетичні події

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.



6 10 Industries:
from
manufacturing
to service.
Technology
and its impact.

Уміння:
 опрацювання

стратегій
визначення
множинних
причин та
синтезу
інформації
(Multiple Causes
and Synthesizing
Information)

 описувати явища
процеси; давати
оцінку;
обговорювати за і
проти;
обговорювати
наслідки

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

4 10 Innovations in
health and
medicine.

Уміння:
 опрацювання

стратегій опису
тенденцій та
узагальнення
(Describing
Trends and
Summarising)

 висловлювати
припущення;
давати оцінку;
описувати
причинно-
наслідкові
зв’язки

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним
виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

6 10 Technology of
the future.

Уміння:
 опрацювання

стратегій аналізу

 читання наукових, науково-
популярних, публіцистичних та
художніх текстів з наступним



Space
exploration.

критеріїв та
визначення міри і
ступеню
(Analysing
Criteria and
Determining
Degree)

 висловлювати
припущення та
міркування про
майбутні події;
будувати
гіпотетичне
висловлювання;
обговорювати
переваги та
недоліки

виконанням завдань на розуміння
прочитаного (reading comprehension);

 фрірайтинг, рефлексивне письмо та
пошукове письмо на основі
художнього та нехудожнього
читання;

 виконання дослідницьких проєктів,
на базі різноманітних академічних
дисциплін, презентуючи які студенти
будуть ділитися дослідженою
інформацією, використовуючи
відповідні посилання та навички
академічної презентації;

 тестові завдання на словниковий
запас і розуміння прочитаного;

 завдання в парах і групах, включаючи
усні виступи;

 дискусії з аналізом прочитаного та на
різноманітні теми тощо.

Політика оцінювання
Оцінювання завдань, терміни їх виконання

№
з/п

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання

1 Завдання до практичних
занять

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Самостійність, творчість,
точність, вчасність
виконання завдань

2 Підготовка теоретичних
питань (у тому числі
питання, відведені на
самостійне
опрацювання)

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Правильність, логічність,
відповідність темі,
оригінальність та
комплексність звіту

3 Тестування з теми Наприкінці
теми

Правильність, вчасність
виконання завдань

4 Модуль 1, модуль 2
(тестова робота)

Наприкінці
модуля 1, 2

Самостійність, правильність
виконання завдань

При оцінюванні студента враховується наступне:
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp

1. Відвідування лекційних і практичних (семінарських) занять.
2. Активна і продуктивна участь у практичних (семінарських) заняттях

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід).
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури.

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/


4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за
використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму
презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних
заходах).

5. Виконання тестових завдань.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

90 – 100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Політика курсу
1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має
виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/osnovna-inozemna-mova-analitychne-
chytannya-ta-rozmovnyy-praktykum-2

2. Поведінка в аудиторії.
Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм.
Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом
усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні
поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.
Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до
здобувачів вищої освіти.

3. Академічна доброчесність
У КрНУ діє Кодекс академічної етики

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf),
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і
навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена
«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний
плагіат із використанням програмно-технічних засобів»
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf).

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види
наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою
електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує,
зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками,
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі
Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів
вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових
роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат».

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки
кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck,
а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів
приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за
допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на
відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється
відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт
плагіату.

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної
освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі:
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar

Шляхами здобуття знань у неформальній освіті можуть бути тренінги,
освітні й практичні курси (у т.ч. онлайн), семінари\вебінари.

Методичне забезпечення
1. Програма навчальної дисципліни.
2. Робоча програма навчальної дисципліни.
3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять.
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5. Питання до іспиту (заліку).
6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної
діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу.

7. http://krnu.org/course/view.php?id=65 (курс на платформі Moodle)
8. http://krnu.org/course/view.php?id=858 (курс на платформі Moodle)

Рекомендована література
Базова

1. Ніколенко А. Г. Practice Makes Perfect. Київ : Кондор, 2005. 912 с.

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=65
http://krnu.org/course/view.php?id=858


2. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Вінниця : Нова
Книга, 2005.432 с.

3. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 2.Вінниця : Нова
Книга, 2005. 356 с.

4. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 3. Вінниця : Нова
Книга, 2006. 520 с.

5. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. Частина 4. Вінниця : Нова
Книга, 2008. 608 с.

6. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-1. Learners Publishing Pte Ltd,
2005. 133 p.

7. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-2. Learners Publishing Pte Ltd,
2005.135 p.

8. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-3. Learners Publishing Pte Ltd,
2005.148 p.

9. Betty Kirkpatrik & Rebecca Mock. Read and Understand-4. Pte Ltd, 2005. 148 p.
10.Cheryl Pavlik. Hot Topics 1. International student edition. CNN, 2008. 182 p.
11.Cheryl Pavlik. Hot Topics 2. International student edition. CNN, 2008. 181 p.
12.Cheryl Pavlik. Hot Topics 3. International student edition. CNN, 2008.  204 p.
13.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing,

and Study Skills. Introductory Level. Student’s book. Oxford University Press,
2009.74 p.

14.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing,
and Study Skills. Level 1. Student’s book. Oxford University Press, 2009.71 p.

15.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing,
and Study Skills. Level 2. Student’s book. Oxford University Press, 2009. 98 p.

16.Sarah Philpot & Lesley Curnic. New Headway Academic Skills. Reading, Writing,
and Study Skills. Level 3. Student’s book. Oxford University Press, 2009. 98 p.

Допоміжна
17.Гужва Т.М. Англійські розмовні теми 3-є вид. випр. і допов. Київ : Тандем,

1999.192 с.
18.Шульженко Ю.М., Артеменко Ю.О. Формування перекладацької

компетенції майбутніх перекладачів. Інженерні та освітні технології.
Щоквартальний науково-практичний журнал. Тематичний випуск: «Сучасна
вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». Вип. 3 (11). Кременчук: КрНУ,
2015.C.54–56.

19.Amy E. Olsen. Academic Vocabulary. Academic words. 4rth edition. Pearson
Education, 2010. 190 p.

20.Amy E. Olsen. Academic Vocabulary. Academic words. 5rth edition. Pearson
Education, 2013. 198 p.

21.Arline Burmeier. Inside Reading. The Academic word list in context 1. Oxford
University Press, 2009.158 p.



22.Beatrice S. Mikulecky, Linda Jeffries. Advanced Reading Power. Pearson Longman,
2007. 321 p.

23.Bruce Rubin. Inside Reading. The Academic word list in context 3. Oxford University
Press, 2009. 178 p.

24.David Beglar, Neil Murray, Michael Rost. Contemporary Topics-3. 3rd edition.
Pearson Longman, 2009.143 p.

25.Deanne Spears. Improving Reading Skills. Contemporary Readings for College
Students. McGraw-Hill Companies, 2013. 501 p.

26.Diane Schmitt, Norbert Schmitt. Focus on Vocabulary-2. Mastering the Academic
Word List. Pearson Education, 2010. 288 p.

27.Duane Vorhees. What do you think-1. Topic-Discussion Textbook. 30 Controversial
Issues Today for Very-Advanced Classes. Learners Publishing Pte Ltd, 2005. 118
p.

28.Duane Vorhees. What do you think-2. Topic-Discussion Textbook. 30 Controversial
Issues Today for Very-Advanced Classes. Learners Publishing Pte Ltd, 2005. 131
p.

29.Kent Richmond. Inside Reading. The Academic word list in context 4. Oxford
University Press, 2009.178 p.

30.Lawrence J. Zwier. Inside Reading. The Academic word list in context 2. Oxford
University Press, 2009.158 p.

31.T Chrdileli, Y Shulzhenko.Teaching electrical Engineering Students the skill of
Academic essay writing in the context of scientific discourse. 2021 IEEE
International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …
[Електронний ресурс] Режим доступу:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598705

Інформаційні ресурси
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ted.com

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598705
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ted.com/

