
0 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова науково-методичної 

ради НУВГП 

___________ Олег ЛАГОДНЮК 

 

 «___» __________2021 

 

06-09-15S 
 

    
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
SYLLABUS 

Іноземна мова (англійська) (рівень 

володіння мовою В1) 

Foreign Language (English)  

(Level B1) 

 
Шифр за ОП __-__ Code in Degree Programme 

Освітній рівень: 

бакалаврський (перший) 

Level of Education: 

Bachelor’s (first) 

Галузь знань 

- 
_-_ 

Field of knowledge 

All fields of knowledge 

 

Спеціальність 

- 
__-_ 

Field of study 
All fields of study 

Освітня програма: 

- 

 

Degree Programme: 

- 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рівне – 2021 

 



1 

 

 
Силабус навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (англійська) (рівень 

володіння В1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

усіх спеціальностей НУВГП. Рівне: НУВГП, 2021. 16 стор. 

 

 

Розробники силабуса:  

 

Зощук Наталія Володимирівна, канд. філол.наук, доцент 

Шикун Алла Володимирівна, асистент 

 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри  

Протокол  № 7 від “10” грудня 2020 року 

 

В. о. завідувача кафедри:   

Купчик Л.Є., канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов. 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ ЕМ 

Протокол  № ___ від “____”________________2021року 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІ ЕМ: 

 Ковшун Н.Е., д.е.н, професор. 

 
 
 
 
Схвалено науково-методичною радою НУВГП 

Протокол  № ___ від “____” 2021 року 

Вчений секретар науково-методичної ради                     Т. А. Костюкова 

 

           

 

 

 

СЗ №-601 

 

 
 
 
 
 

© Зощук Н. В., 2021 

© Шикун А.В., 2021 

© НУВГП, 2021 

  



2 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти Бакалавр  

Освітня програма - 

Спеціальність Усі спеціальності НУВГП 

Рік навчання, семестр 1-й рік навчання: 1-ий, 2-ий семестри 

Кількість кредитів 5 / 6 * 

Лекції: - 

Практичні заняття: 1-й семестр: 30 год. – д.ф.н.; 4 (6**,8 **) год. – 

з.ф.н  

2-й семестр: 38 год. - д.ф.н.; 4 (6**,8 **)  год. – 

з.ф.н. 

Самостійна робота: 1-й семестр: 30 / 60* год – д.ф.н.; 56 ( 54**,52**) 

год. – з.ф.н. 

2-й семестр: 52 год. (48* - д.ф.н.; 48 (46**,44**) 

год. – з.ф.н. 

Курсова робота: --- 

Форма навчання Денна, заочна 

Форма підсумкового 

контролю 

1-й семестр: залік 

2-й семестр: екзамен 

Мова викладання Англійська 

 

* - кількість кредитів варіюється відповідно до 

ОПП спеціальності (при цьому кількість годин 

практичних занять однакова, змінюється 

кількість годин на самостійну роботу) 

** - кількість годин для студентів заочної 

форми навчання варіюється відповідно до 

спеціальності 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА 

 

Зощук Наталія Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Зощук_Наталія_

Володимирівна  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3910-9364 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%97%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://orcid.org/0000-0003-3910-9364
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Як комунікувати n.v.zoshchuk@nuwm.edu.ua 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4986 

 

ПРОФАЙЛ АСИСТЕНТА 
Асистент 

 

Шикун Алла Володимирівна, асистент кафедри 

іноземних мов 

 

Вікіситет 

 

URL: https://cutt.ly/tEp1oz5 

 

Як комунікувати 

  

https://a.v.shykun@nuwm.edu.ua 

 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

 

Метою дисципліни є формування необхідної 

лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної  

компетентісної парадигми з урахуванням  

ситуативного спілкування в усній і письмовій 

формах.  

Завданнями вивчення дисципліни є:  

● вивчення нового лексико-граматичного 

матеріалу, необхідного для формування 

інтерактивних навичок та вмінь усного та 

писемного мовлення з послідовним 

удосконаленням кожного окремого виду 

мовленнєвої діяльності;  розвиток практичних 

умінь володіння іноземною мовою як засобом 

спілкування у різноманітних реальних життєвих 

ситуаціях. 
● набуття навичок практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності;  
● користування усним монологічним та 

діалогічним мовленням у межах побутової, 

суспільно-політичної тематики рідною та 

іноземною мовами. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4986
https://cutt.ly/tEp1oz5
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Результатом вивчення дисципліни є набуття 

студентами таких: 

знань: базової лексики в межах тематики, 

граматичний мінімум (в межах програми), 

основну термінологію з актуальних тем; 

функціональних стилів та відповідного мовного 

та граматичного інструментарію; 

умінь: володіти вивчаючим читанням, 

визначати основну думку прослуханого тексту, 

зосереджувати увагу на композиційній 

структурі тексту, виділяти необхідну 

інформацію для підтвердження чи припущення 

щодо значення висловлювання. Сприймати 

інформацію на слух, правильно фонетично та 

інтонаційно висловлюватися англійською 

мовою, вести монологічне мовлення з 

використанням активного лексичного запасу, 

підтримувати бесіду, діалог, дискусію. Усно 

коментувати та аналізувати тексти. 

 

Посилання на 

розміщення  навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

 

 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=5006 

Компетентності Навчальна дисципліна «Іноземна мова 

(англійська) (рівень володіння мовою В1)» 

формує такі загальні компетентності та 

програмні результати навчання: 

ЗК 01. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

як усно, так і письмово; 

ЗК 02. Здатність навчатися і оволодівати 

необхідними знаннями, висловлювати ідеї; 

ЗК 03. Навички використання сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різноманітних джерел;  

ЗК 05. Здатність спілкуватися в міжнародному 

іншомовному середовищі; 

ЗК 06. Уміння працювати в команді. 

Програмні результати 

навчання 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною мовами усно і 

письмово; 

РН 2. Збирати, аналізувати й оцінювати 

інформацію з різних джерел, в тому числі й 
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іншомовних, організовувати презентації й 

обговорення; 

РН 3. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі етичних 

мотивів,  поваги до різноманіття думок, 

індивідуальних та міжкультурних відмінностей 

людей; 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок  

(soft skills) 

Навички міжособистісного спілкування 

Здатність до навчання 

Здатність працювати в команді 

Уміння взаємодіяти з людьми 

Навички письмового спілкування 

Навички усного спілкування 

Навички ведення перемовин 

Здатність здійснювати професійну комунікацію 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Семестр 1. 

Тема 1. Profiles (Практичних: 10 годин; самостійна 

робота: 20 / 10* годин); 

Тема 2. Nature’s Fury (Практичних: 10  годин; 

самостійна робота: 20 / 5* годин); 

Тема 3. Experience. (Практичних: 10 годин; 

Самостійна робота: 20 / 5* годин); 

 

Семестр 2  
Тема 4. Law and Order. (Практичних: 15 годин; 

самостійна робота: 20 годин); 

Тема 5. Technology (Практичних: 15  годин; 

самостійна робота: 20 годин); 

Тема 6. Healthy Mind, Healthy Body Практичних: 14 

годин; самостійна робота: 12 годин);     

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практичні заняття - 30год 
(І семестр) 
 
Практичні заняття - 38год 
(ІІ семестр) 

Самостійна робота - 60 год / 30 год* (І семестр) 
  
 

Самостійна робота - 52 год (ІІ семестр) 

 

І СЕМЕСТР 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Опрацювати лексичний мінімум, необхідний для комунікації на тему “Професії та робота”. 
Вміти описати середовище для роботи. 
Знати і вміти застосовувати простий теперішній, теперішній тривалий часи, розповідаючи про 
роботу та заробіток. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Складати словник слів та виразів для  створення власних 
висловлювань та бесіди.  
Виконувати вправи для активізації лексичного мінімуму з 
поданої теми.  
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Репрезентувати знання слів та виразів у діалозі / полілозі.  
Написати електронного листа за планом. 

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
обговорення, “мозковий штурм”, task-based approach, role-
playing 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
програмне середовище Microsoft PowerPoint, Word, аудіо- 
та відеоматеріали від British Council 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Вивчити лексичний мінімум для опису катастроф, порятунку, погодних явищ  
Знати вирази для  бесіди на тему “Катастрофи” 
Знати і вміти використовувати дієслівні часові форми для вираження минулого часу 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Виконувати тренувальні вправи для активізації лексичного 
мінімуму за темою. 
Складати діалоги. 
Описувати катастрофи, використовуючи минулий час. 
Розповідати історії про пережитий досвід, використовуючи 
поданий лексичний мінімум. 

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
дискусія, lexical syllabus, role playing 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
програмне середовище Microsoft PowerPoint, Word 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;3 
Вивчити лексичний мінімум  з теми.  
Висловлювати ідеї на тему “Подорожі” та “Волонтерство” на основі опрацьованого контенту. 
Уміти розрізняти вживання теперішнього доконаного та теперішнього доконано-тривалого часу.  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Виконувати вправи для активізації лексичного та 
граматичного мінімуму з теми. 
Читати англомовні тексти та слухати англомовні аудіо-
/відео матеріали з теми "Подорожі" 
Працювати над зразками бесід  
Укладати словник слів та виразів для  створення власних 
висловлювань та бесіди 

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
communicative language teaching (CLT), рольові ігри, 
brainstorming 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
програмне середовище Microsoft PowerPoint, Word 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 60 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1, 2 - 40 балів 

 
II СЕМЕСТР 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Вивчити лексичний мінімум для опису видів злочинів, злочинців та покарання. 
Уміти вживати герундій та інфінітив в розповіді. 
Уміти писати есе на тему “Закон і порядок”. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Виконувати вправи для активізації лексичного та 
граматичного мінімуму з теми. 
Обговорювати питання для досягнення порозуміння зі 
співрозмовником 
Читати та обговорювати тексти на тему злочини та відомі 
детективи 

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
дискусія, brainstorming, cluster, mind-maps 
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Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
програмне середовище Microsoft PowerPoint, Word 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2;3 
Вивчити лексичний мінімум з теми “Сучасні технології у вашому житті” 
Уміти вживати умовні речення, розповідаючи про технології.  
Складати нотатки для презентації. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Виконувати тренувальні вправи для активізації лексичного 
мінімуму з поданої теми. 
Диференціювати типи умовних речень, виконуючи 
граматичні завдання. 
Тренувати діалогічне мовлення. 
Створити та представити презентацію на тему англійською 
мовою  

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
обговорення, brainstorming ideas, презентація, flipped 
classroom 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
програмне середовище Microsoft PowerPoint, Word, аудіо- 
та відеоматеріали від British Council 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Вивчити лексичний мінімум з теми “Здоров’я” 
Вміти застосовувати зворотні займенники в монологічному та діалогічному мовленні 
Уміти писати есе на тему “Здоровий спосіб життя”. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Демонструвати знання слів та виразів у діалозі / полілозі на 
тему “Здоровий спосіб життя” 
Слухати/читати та обговорювати іншомовні тексти за 
поданою темою.  
Обговорювати навчальні питання для досягнення 
порозуміння зі співрозмовником 
Написати есе на тему “Здорова їжа” 

Методи та технології навчання Активні та інтерактивні методи та технології навчання: 
дискусія, рольові ігри, написання есе 

Засоби навчання Методичні рекомендації та навчальні завдання, комп’ютер 
чи інший цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет, підручник, довідник з граматики англійської мови, 
всесвітня мережа Інтернет, програмне середовище 
Microsoft PowerPoint, Word, текстові, аудіо- та 
відеоматеріали від British Council 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 60 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 3, 4 - 40 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 3, 
модуль  4, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

І СЕМЕСТР 
Тема 1. Profiles 

Результати 
навчання 

РН 1 

Кількість 
годин: 

10 
(денна) 

Література: 
1.Evans V. On 

Screen3. 
Student’s book 

/ Virginia 
Evans, Jenny 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

 
Додаткові ресурси: 

https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 

https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
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Dooley. - 
Berkshire : 

Express 
Publishing, 

2015. 
2. Evans V. On 

Screen3. 
Workbook / 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

 

https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/interm
ediate-b1/a-phone-call-from-a-customer 
 
 

 

Опис теми Англомовні тексти та аудіо-/відео матеріали на тему “Професії” 
Введення лексичного матеріалу. Тренування сприйняття мови на слух. 
Граматичні особливості вживання теперішнього тривалого часів.  Написання листа. 

Тема 2. Nature’s Fury 

Результати 
навчання 

РН 1;2 

Кількість 
годин:10 
(денна) 

Література: 
1.Evans V. On 

Screen3. 
Student’s book 

/ Virginia 
Evans, Jenny 

Dooley. - 
Berkshire : 

Express 
Publishing, 

2015. 
2. Evans V. On 

Screen3. 
Workbook / 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

 
Додаткові ресурси: 

 
https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 
https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/interm
ediate-b1/a-weather-forecast 
 

Опис теми Введення нового лексичного матеріалу на тему “Катастрофи”.Розвиток 
монологічного мовлення. Вживання дієслівних часових форм для вираження 
минулого часу.  Англомовні тексти та аудіо-/відео матеріали з теми “Катастрофи. 
Порятунок. Погода” 
Огляд англомовних джерел для пошуку інформації, необхідної для дискусій  

Тема 3. Experiences 
Результати 
навчання 

РН 1;3 

Кількість 
годин:10 
(денна) 

Література: 
1.Evans V. On 

Screen3. 
Student’s book 

/ Virginia 
Evans, Jenny 

Dooley. - 
Berkshire : 

Express 
Publishing, 

2015. 
2. Evans V. On 

Screen3. 
Workbook / 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

 
Додаткові ресурси: 

 
https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 
https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/interme
diate-b1/a-travel-guide 
 

 

https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/a-phone-call-from-a-customer
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/a-phone-call-from-a-customer
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993
https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/a-weather-forecast
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/a-weather-forecast
https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/a-travel-guide
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/a-travel-guide
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Express 
Publishing, 

2015. 
 

Опис теми Подорожі.  Вживання доконаних часів в розповідях. Опис відпустки, тренування 
монологічного мовлення. Тренування діалогічного мовлення на тему “Готель”. 
Написання листа подяки за поданим планом.  

ІІ СЕМЕСТР 
Тема 4. Law and Order 

Результати 
навчання 

РН 1;2 

Кількість 
годин: 
12 
(денна) 

Література: 
1.Evans V. On 

Screen3. 
Student’s book 

/ Virginia 
Evans, Jenny 

Dooley. - 
Berkshire : 

Express 
Publishing, 

2015. 
2. Evans V. On 

Screen3. 
Workbook / 

Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

 
 

Додаткові ресурси: 
(https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 
https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/interme
diate-b1/social-media-influencers 
 

Опис теми  “Закон і порядок”. Лексико-граматичні структури на тему “Злочини”.  
Тренування діалогічного мовлення. Вживання герундію та інфінітиву в розповідях.  
Написання порад стосовно здорового способу життя. Тренування діалогічного 
мовлення. Написання електронного листа  за поданим планом.  

Тема 5. Technology 
Результати 
навчання 
РН  1;2;3 

Кількість 
годин:12 
(денна) 

Література:1.E
vans V. On 
Screen3. 

Student’s book 
/ Virginia 

Evans, Jenny 
Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

2. Evans V. On 
Screen3. 

Workbook / 
Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

 
Додаткові ресурси: 

https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 
https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/interme
diate-b1/digital-habits-across-generations 
 

Опис теми “Технології”. Введення нового лексичного матеріалу. 
Вживання умовних речень в розповідях.  
Тренування діалогічного мовлення. Написання есе. 

Тема 6. Healthy mind, healthy body 
Результати 
навчання 

РН 1;2 

Кількість 
годин:14 
(денна) 

Література: 
1.Evans V. On 

Screen3. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4993 

Додаткові ресурси: 

https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/social-media-influencers
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/social-media-influencers
https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/digital-habits-across-generations
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/digital-habits-across-generations


10 

 

Student’s book 
/ Virginia 

Evans, Jenny 
Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015.2. Evans 
V. On Screen3. 

Workbook / 
Virginia Evans, 
Jenny Dooley. - 

Berkshire : 
Express 

Publishing, 
2015. 

https://grammarway.com/ua 
https://www.dictionary.com 
https://www.lexico.com/thesaurus 
https://www.lexico.com/grammar/writing-help 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/interm
ediate-b1/work-life-balance 
 

Опис теми “Здоровий спосіб життя”. Аналіз англомовних джерел з метою пошуку даних, 
необхідних для обговорення теми. Введення нового лексичного матеріалу. Читання 
та обговорення текстів.  Тренування аудіювання.  Написання електронного листа/ 
твору. 

 

Методи оцінювання та структура оцінки 

COURSE GRADE COMPOSITION* 

Поточне оцінювання здійснюється під час практичних занять і надає 

можливість отримати негайну інформацію про результати навчання 

студента. Воно включає:  

● оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів на 

практичних заняттях;  

● оцінювання індивідуальної та групової роботи студентів; 

● оцінювання рівня виконання завдань до кожної теми. 

Загальна система поточного оцінювання із зазначенням максимальної 

кількості балів за кожен з її компонентів представлена нижче у Таблиці. 

І Семестр 

Вид 

навчальної 

роботи 

Форми контролю Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 

Систематична 

та активна 

робота на 

практичних 

заняттях 

Результати виконання 

практичних завдань; 

рівень підготовки 

домашніх завдань, 

активність при 

обговоренні питань, що 

винесені на заняття; 

20 20 

Модульний 

контроль 1 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність 

виконання практичних 

завдань (20 завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (12 завдань) 

12.5 

- завдання на 

співставлення 

    ( 7 завдань)  

5.5 

 

 

- завдання на 

заповнення пропусків в 

тексті (1 завдання) 

2 

https://grammarway.com/ua
https://www.dictionary.com/
https://www.lexico.com/thesaurus
https://www.lexico.com/grammar/writing-help
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/work-life-balance
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1/work-life-balance
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 Всього за Модульний 

контроль 1: 

20 балів 

Всього за Змістовий модуль 1: 60 балів 

Вид 

навчальної 

роботи 

Форми контролю Змістовий модуль 2 

Т 3 

Систематична 

та активна 

робота на 

практичних 

заняттях 

Результати виконання 

домашніх завдань; 

активність при 

обговоренні питань, що 

винесені на заняття; 

рівень підготовки до 

заняття, рівень знань та 

сформованості навичок 

і вмінь. 

20 

Модульний 

контроль 2 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність 

виконання практичних 

завдань (20 завдань): 

 

 - завдання з множинним 

вибором (12 завдань) 

12.5 

завдання на 

співставлення (7 

завдання) 

 

 

5.5 

 

- завдання на 

заповнення пропусків в 

тексті (1 завдання) 

2 

Всього за Модульний 

контроль 2: 

20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2: 40 балів 

Всього за 2 змістових модуля 100 балів        
 

Всього за І семестр (залік) 100 балів 

Семестр 2 

Вид 

навчальної 

роботи  

Форми контролю Змістовий модуль 3 

Т4 Т5 

Систематична 

та активна 

робота на 

практичних 

заняттях 

Результати виконання 

домашніх  завдань; 

активність при 

обговоренні питань на 

занятті, рівень 

підготовки до заняття, 

рівень знань та 

сформованості навичок 

і вмінь 

20 20 

Модульний 

контроль 3 
(Комп'ютерне 

тестування) 

Правильність 

виконання практичних 

завдань (20 завдань): 

 

завдання з множинним 

вибором (12 завдань) 

12.5 

 завдання на 

співставлення 

5.5 



12 

 

( 7 завдань)  

 завдання на заповнення 

пропусків в тексті (1 

завдання) 

2 

 Всього за Модульний 

контроль 3: 

20 балів 

Всього за Змістовий модуль 3 60 балів 

Вид 

навчальної 

роботи 

Форми контролю Змістовий модуль 4 

Т6 

Систематична 

та активна 

робота на 

практичних 

заняттях 

Результати виконання 

домашніх  завдань; 

активність при 

обговоренні питань на 

занятті, рівень 

підготовки до заняття, 

рівень знань та 

сформованості навичок 

і вмінь 

20 

Модульний 

контроль 4 

(комп’ютерне 

тестування) 

Правильність 

виконання практичних 

завдань  

(20 завдань): 

 

  - завдання з множинним 

вибором  

(12 завдань) 

12.5 

завдання на 

співставлення 

(7 завдань)  

 

5.5 

завдання на заповнення 

пропусків в тексті  

(1 завдання) 

2 

Всього за Модульний 

контроль 4: 

20 балів 

Всього за Змістовий модуль 4: 40 балів 

Всього за семестр (екзамен) 100 балів 

  

Критерії оцінювання 
Контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться в усній, письмовій та в 

комп’ютерній формах і оцінюється в межах 100 балів (практична складова 60 балів, 

модульна складова 40 балів). Здобувач вищої освіти набирає бали за виконання 

певних видів робіт (виконання практичної, самостійної роботи, опитування за 

матеріалом, тощо) в межах тем навчальної дисципліни. Для отримання заліку 

здобувачу вищої освіти необхідно набрати не менше 60 балів, виконати практичні 

заняття та здати модульну складову у вигляді комп’ютерного тестування. Структуру 

та вміст контрольних питань та завдань визначає викладач керуючись діючими 

нормативними документами університету. 

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу 
відбувається згідно з нормативними документами НУВГП: Положення про 

семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про 

атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
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НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий центр 

незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 

16.09.2019 № 00502 «Про введення в дію нової системи оцінювання навчальних 

досягнень студентів» http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 

 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Вивченню даної дисципліни передують набуті знання та 

навички граматики, фонетики, лексичного мінімуму 

загальної шкільної тематики рівня не нижче А2. Знання 

іноземної мови, зокрема англійської, є інструментом 

опрацювання англомовного навчального та 

інформаційного контенту, що сприяє опануванню 

матеріалу навчальних дисциплін для підготовки 

здобувачів вищої освіти. 
 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

 
Здобувачі ВО можуть бути залучені до реалізації 
кафедральної наукової тематики, засобом виконання 
індивідуальних та колективних досліджень актуальних 
проблем лінгвістики та лінгвокраїнознавства, із 
подальшим представленням результатів на 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 
у наукових публікаціях, круглих столах та конференціях 
університетського, регіонального, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. 
З вимогами участі та оформлення робіт можна 
ознайомитись на сторінці сектору наукової роботи 
здобувачів ВО НУВГП http://nuwm.edu.ua/stud-
science/dokumenti 
 

Інформаційні 

ресурси 
Базова література: 

1. Evans V. On Screen 2. Student’s book / Virginia 

Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express Publishing, 2015. 

2. Evans V. On Screen 2. Workbook and Grammar book 

/ Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express 

Publishing, 2015. 

3. Evans V. On Screen 2. (B1) Teacher’s Book  / 

Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express 

Publishing, 2015. 

4. 06-09-26 Крутько, Т. В. (2018) Методичні вказівки 

до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова (англійська)» /рівень володіння мовою 

В1/ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП. (06-09-26) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10587/ 

  

Додаткова література: 
1. Верба Г. В., Верба Л. Г. Граматика сучасної 

англійської мови: Посібник. Київ : ТОВ „ВП Логос”, 

2004. 341 с. 

2.New Round-Up Grammar Practice: Express Publishing 

3.Jenny Dooley "New Enterprise A2 :Express Publishing 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti
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Електронні джерела: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

https://sciencing.com/conserve-water-electricity-house-

23539.html 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

4. Рівненська централізована бібліотечна система (м. 

Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.cbs.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka , 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    

6. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 

перескладання 

Здобувачі вищої освіти протягом семестру зобов’язані 
здавати практичні на інші види робіт, які оцінюються 
протягом  семестру за принципом накопичення балів. На 
останній парі викладач виставляє за сумою балів залік за 
навчальною дисципліною. У випадку не здачі хоча б 
одного елемента оцінювання при умові що студент має 
результуючу оцінку більше 60, то такий студент 
отримує залік. Перездача модульних контролів  
відповідно до «Система оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти (семестровий 
поточний контроль) зі змінами та доповненнями» 
(ухвалено науково-методичною радою НУВГП 
протокол №1 від 19.02.2020) 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti - не 
допускається. Відповідно здобувачі вищої освіти, які не 
здавали модульні контролі мають право здати їх (час 
здачі узгоджують з викладачем) до початку останнього 
заняття з навчальної дисципліни. У випадку отримання 
не задовільної оцінки (не зарахування) за навчальну 
дисципліну повинен керуватися порядком ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП (протокол 
вченої ради НУВГП №6 від 22.06.2016 ) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, який розглядає процедуру 
повторного вивчення здобувачами вищої освіти 
навчальних дисциплін (проходження повторного курсу 
навчання). 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах 

курсу проводиться згідно з Положенням про 

організацію освітнього процесу в Національному 

університеті водного господарства та 

природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

 

Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися 

«Кодексу честі студентів» http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/vyo/dokumenti 

http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


15 

 

Перевірку навчальних завдань неупереджено здійснює 

викладач згідноhttp://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 

Усі навчальні завдання повинні бути виконанні 

власноручно здобувачем вищої освіти, у разі виявлення 

однакових робіт, здобувач освіти не отримує бали і 

повинен виконати завдання повторно. 
Під час контрольних заходів здобувачу вищої освіти 
забороняється використовувати додаткові джерела 
інформації, окрім тих, що дозволив викладач. У разі 
виявлення, бали за контрольний захід здобувач освіти не 
отримує. 

Вимоги до 

відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є 

обов’язковим. У випадку пропуску занять здобувач 

вищої освіти зобов’язаний відпрацювати (виконати 

практичну роботу, вивчити матеріал, тощо). Пропуск з 

поважної причини вважається тим, що відбувся 

внаслідок хвороби (довідка), якщо здобувач вищої 

освіти є учасником мобільності, якщо здобувач освіти 

знаходиться на індивідуальному плані і виконує всі 

вимоги відповідно до положення «Положення про 

індивідуальний графік навчання студентів денної форми 

навчання Національного університету водного 

господарства та природокористування» 

https://cutt.ly/ShRvffq. Завдання для відпрацювання 

здобувач вищої освіти отримує безпосередньо у 

викладача, або надсилає запит на корпоративну пошту 

викладачу. 

Усі матеріали відпрацювання здаються викладачеві 

особисто здобувачем вищої освіти або надсилаються на 

особисту корпоративну пошту викладача. 

Неформальна 

та 

інформальна 

освіта 

Зарахування та визнання  результатів неформальної та 

інформальної освіти учасників формального освітнього 

процесу регламентується відповідним положенням 

(https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji-osviti/dokumenti)  

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

https://www.ed-era.com/ 

https://www.futurelearn.com/?utm_source 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде 

запропоновано відповісти на ряд питань щодо 

врахування в поточному курсі їх побажань. Після 

завершення курсу для покращення якості викладання 

освітнього компоненту і отримання зворотного зв’язку 

від здобувачів вищої освіти також буде запропоновано 

заповнити Google форму. 

 

Оновлення Оновлення  проводиться перед початком викладання 

дисципліни, і передбачає внесення змін згідно 

https://cutt.ly/ShRvffq
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/coursera/
https://www.edx.org/
https://www.ed-era.com/
https://www.futurelearn.com/?utm_source
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нормативних документів щодо удосконалення методів 

навчання, зміни чи оновлення контрольних питань, 

тощо. Усі зміни виносяться на сторінку дисципліни 

(курсу) в навчальну платформу Moodle. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими 

потребами регулюється:  

«Концепцією щодо організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) у 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування» https://cutt.ly/MhRvkN9  

 «Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування», та іншими нормативними 

документами  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju 

Інтернаціона-

лізація 

Міжнародні ресурси та програми, корисні при 

вивченні курсу: 

https://prometheus.org.ua/ 

https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ 

 

https://cutt.ly/MhRvkN9
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/coursera/
https://www.edx.org/

