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Викладачі
навчальної
дисципліни

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» має практичне
Короткий опис
спрямування щодо набуття студентами англомовної комунікативної
навчальної
компетентності. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та
дисципліни
мовних знань в рамках тематичного та ситуативного контексту відповідно
до академічної та побутової сфер.

Мета
Надати студентам знання та сформувати навички, які допоможуть їм
навчальної
використовувати англійську мову в академічному та повсякденному житті.
дисципліни

Мова
викладання

Англійська

Навчальне навантаження
здобувача вищої освіти
Денна форма

Лекції,
год.

Практичні заняття,
год.

Самостійна
робота, год.

Загальна
кількість
годин

40

80

120/4

Результати
навчання
Символ
ПРН

ПРНУ01

ПРНК04

ПРНК02

ПРНК04

ПРНК02

ПРНК04

Після успішного завершення курсу Методи викладання і
цієї навчальної здобувач вищої
навчання
освіти буде:
практичне заняття
Здійснювати реферування наукових
джерел, обґрунтовувати власну
позицію, робити самостійні
висновки.
Демонструвати
письмову
комунікацію з відповідним рівнем
техніки та грамотності мовлення.
Презентувати результати власних
досліджень усно / письмово для
поінформованої аудиторії,
формулювати розгорнутий аналіз та
тези досліджень.
Формулювати думку логічно,
доступно, дискутувати, обстоювати
власну позицію, модифікувати
висловлювання відповідно до
культурних особливостей
співрозмовника.
Відповідати вимогам мовної освіти
– рівень В1
Формувати комунікативну стратегію,
самостійно обираючи доречну
лексику та граматичні конструкції .

Методи
оцінювання
досягнення ПРН
Тестування

практичне заняття

Мовне портфоліо

практичне заняття

Усна презентація

практичне заняття

Тестування, усна
презентація

практичне заняття

Мовне портфоліо,
усна презентація

практичне заняття

Тестування,
Залік, іспит

Зміст
навчання
Тема за п/п

Назва теми

Посилання на
ПРН модуля

ПЗ/СРЗ, год. (денна,
заочна ф/н)

Тема 1.

Meeting people

1

8/0 (денна ф/н)

Тема 2.

Lifestyle

1,3

10/0 (денна ф/н)

Тема 3.

Past events

1,3,4

10/0 (денна ф/н)

Тема 4.

Intentions

1,3,4

10/0 (денна ф/н)

Тема 5.

Language Portfolio

2,3,6

2/0 (денна ф/н)

Тема 6.

National University «Odesa Academy of
1,3

0/18 (денна ф/н)

Law»

Тема7.
Тема 8.
Тема 9.

Legal Profession

3,4

0/20 (денна ф/н)

Institutes and Faculties

3,4

0/18 (денна ф/н)

Odessa School of Law

3,4

0/20 (денна ф/н)

3,6

0/4 (денна ф/н)

Тема 10. Consolidation Topics 1-4
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судів: зб. завд. для самост. роботи студ.–юристів 1 курсу / Ю.В.
Юлінецька, М.Е. Алєксєєв; Національний університет «Одеська
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Internet sources:
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2. http://iteslj.org/questions/getting.html
3. http://www.english-at-home.com/business/writing-a-holiday-postcard/
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6. http://www.rubenvalero.com/english/content/fce-informal-letter-oremail
7. http://www.newsinlevels.com/#
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Дотримання
вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність – це сукупність 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 передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в
НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання
Вид оцінювання

%

Поточний контроль, разом, у т. ч.:


Тестування

30

Підсумковий контроль, разом, у т. ч.:


Мовне портфоліо

30



Презентація

40
Шкала оцінювання

Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

B
C

82-89
75-81

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx
F

35-59
1-34

Відмінно
Добре
Добре

Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Здобувачі повинні:
Вимоги викладача: мати базові знання англійської мови (рівень А2), загальну
зацікавленість у вдосконаленні мовних компетентностей;
вимоги до
відвідування занять показати готовність опрацьовувати матеріал курсу.
Регулярне відвідування практичних занять
буде абсолютно

необхідною умовою для успішного завершення цього курсу.
Практичні заняття будуть доповнювати, а не дублювати матеріали
для самостійної роботи, і будуть містити істотну інформацію для
виконання різних письмових завдань.

