ПОЛОЖЕННЯ
для студентів II курсу
про виконання модульної контрольної роботи
з курсу "Практична граматика англійської мови"
в умовах дистанційного навчання
із використанням інформаційних технологій
факультету германської філології
III семестр 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 Середня освіта
спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)

денна форма здобуття освіти
перший (бакалаврській) рівень
В умовах дистанційного навчання модульна контрольна робота (МКР) є
обов’язковим складником системи модульно-рейтингового контролю
навчальних досягнень студентів.
Мета написання МКР з курсу "Практична граматика англійської мови"
полягає у комплексній перевірці обсягу, рівня та якості засвоєння студентами
всього навчального матеріалу, що вивчався під час аудиторної та самостійної
робіт.
Модульна контрольна робота з навчальної дисципліни "Практичної
граматики англійської мови" складається із практичних завдань.
У форматі дистанційного навчання МКР із курсу "Практичної
граматики англійської мови" для студентів другого курсу виконується
письмово в асинхронному режимі у текстовому редакторі Microsoft Word
(План А).
Модульна контрольна робота з курсу "Практична граматика
англійської мови" на другому курсі полягає у виконанні студентами
практичних завдань. Загальна кількість балів, що студенти можуть отримати
за МКР, становить 50 балів.

Етап 1. Організація та підготовка до написання МКР дистанційно
➢ Ознайомитися за тиждень до написання МКР із оголошенням про
дату та час написання МКР на сайті кафедри та блозі з
граматики:

•
•

http://german.knlu.edu.ua/
https://grammar2016.blogspot.com/
Курс

I

Дата

Час
Надіслати
початок виконану
роботу
1 година *
18 грудня 2020
11:20
12:20
(П’ятниця)
III пара

*Виконана МКР повинна бути надіслана на пошту викладача до 12:20.
Час (1 год.), відведений на написання МКР, розрахований на виконання
завдань, збереження файлу та надсилання його на пошту викладача.

➢ Повторити матеріал за перший МОДУЛЬ:
I курс
Part I. Adjectives and Numerals
Part II. Adverbs, Prepositions and Conjunctions
Part III. Nouns, Articles and Pronouns
➢ Підготуватися і організувати свої технічні засоби, доступ до
інтернету заздалегідь.
Етап 2. Написання МКР
➢ Перейти за посиланням на Google Disc на сайті кафедри або на
блозі з граматики за 10 хв. (в 11:10) до початку написання МКР.
➢ Завантажити документ у форматі Microsoft Word на свій
комп’ютер, зберегти цей документ на робочому столі і лише після
цього почати виконувати завдання.
➢ Виконати
завдання,
заповнюючи
бланк
відповідей.
Рекомендовано почати відправляти виконану МКР о 12:05/12:10.

ВАЖЛИВО! Записувати відповіді у правій колонці. Речення переписувати
лише в тих завданнях, в яких написано ‘write’/‘rewrite’.
Приклад:

1.
2.
3.
4.
5.

Task
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (be)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (do)
a cat
xxxxxxxxxx … xxxxxx
xxxxx … xxxxx

Student’s Answer
was
is doing
cats
the/a/each

➢ Зберегти свій бланк відповідей у форматі Word 97-2003.
➢ Підписати свій файл: Прізвище_група
(наприклад: Іванов_МЛа 01-19).
➢ Надіслати виконану модульну контрольну роботу
викладачу на електронну пошту для перевірки.

своєму

ВАЖЛИВО!!!
▪ Роботи студентів, які не відправлені вчасно по завершенню часу,
який відведений для написання МКР, не

зараховуються.

▪ Якщо у студента відбувся технічний збій під час виконання МКР,
викладач в індивідуальному режимі призначає йому інший час, а
студент отримує нове завдання для МКР.
▪ У разі відсутності студента на МКР із поважної причини,
викладач призначає йому нову дату для виконання МКР. Якщо
студент вдруге не приєднується до написання МКР, він отримує за
неї 0 балів. Нову дату написання МКР викладач встановлює в
індивідуальному режимі. Викладач надсилає студентові інший
варіант МКР для виконання, фіксує час, коли студент повинен
надіслати виконану модульну контрольну роботу для перевірки.
Етап 3. Зміст та критерії оцінювання МКР

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
на першому курсі
Модульна контрольна робота складається із трьох частин. За кожну
правильну відповідь студент отримує певну кількість балів:
Part I. Adjectives and Numerals (15 points)
Part II. Adverbs, Prepositions and Conjunctions (15 points)
Part III. Nouns, Articles and Pronouns (20 points)

Таким чином, максимальна кількість балів – 50.
“5”

- 45-50 правильних відповідей (90-100%)

“4”

- 44-38 правильних відповідей (75-89%)

“3”

- 37-30 правильних відповідей (60-74%)

“2”

- 29 і менше правильних відповідей (1-59%)

Якщо модульна контрольна робота не надіслана або надіслана після
завершення часу, який відведений для її написання, студент отримує
0 балів.
Студент отримує 0 балів за МКР у разі її відсутності.
Результати
оцінювання
МКР
повідомляються
студентам
в
індивідуальному порядку через їхні особисті електронні пошти або через
чат в Microsoft Teams протягом тижня після проведення МКР.

Завідувач секції: доц. Мусієнко Ю.А.

