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Коротка анотація
курсу

      Навчальний курс “Фахова нглійська мова для студентів 2-го курсу
філологічного  факультету”  (рівень  знань  -  В2)  створено  згідно  з
вимогами Нової  концепції  викладання та вивчення іноземних мов за
професійним  спрямуванням,  схваленої  Вченою  радою  Львівського
національного університету імені Івана Франка 25 березня 2015 року
(протокол  номер  39/3).  З  метою  виконання  основних  положень
Концепції  кількість  годин  було  приведено  у  відповідність  до
Європейських  стандартів  (140  годин).  Разом  з  тим,  було  змінено
специфіку  і  дидактику  викладання  іноземних  мов,  що  сприяло
створенню належних умов для досягнення студентом мовного рівня B2.
        Курс розроблено на основі навчального матеріалу семи розділів
підручника  “Cambridge  English.  Complete  First  /  B2”  та  додаткових
навчальних  вебсторінок  і  онлайн  відео-ресурсів.  Курс  включає
навчальні  блоки,  які  відповідають  темам  розділів  підручника  та
опрацюванню  художньої  і  фахової  літератури  філологічного
спрямування  з  подальшою  демонстрацією  студентами  PowerPoint
презентацій та їх обговорення на заняттях. Тривалість вивчення курсу –
один академічний рік (2 навчальних семестри).
        Студенти здобувають знання з англійської мови рівня В2 на основі
таких видів діяльності як розвиток усного та письмового спілкування,
вдосконалення граматичних знань та читання художніх і лінгвістичних
текстів, виконання онлайн-тестів та обговорення відеоресурсів.
         Навчальний курс “Фахова англійська мова для студентів 2-го
курсу філологічного факультету” завершується перевіркою отриманих
знань у форматі онлайн-тестування та іспитом.



Мета та цілі курсу Метою  вивчення  курсу  є  формування  у  студентів  системи  знань  за
темами підручника. Особлива увага звертається на оволодіння знань з
англійської  мови  рівня В2 на  основі  формування  навичок  усного  та
письмового  спілкування,  вдосконалення  граматичних  знань  та
засвоєння  лексичного  матеріалу  в  процесі  роботи  над  художніми  і
лінгвістичними текстами з їх подальшим обговоренням у діалоговому
та  груповому  форматі,  розвиток  творчого  потенціалу  студентів,
стимулювання  діяльності,  спрямованої  на  закріплення  країнознавчої
компетенції та міжкультурної комунікації. 
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Тривалість курсу 2 семестри

Обсяг курсу 140 годин практичних занять. 
Очікувані результати

навчання
Після завершення курсу студенти повинні знати:
-  лексичний та граматичний матеріал за темами підручника ;
- стратегію, структуру та організацію написання різних видів 
   англомовних письмових текстів;
- особливості англомовної усної та письмової комунікації;
- культурні та краєзнавчі цінності англомовних народів; 
- базову лінгвістичну термінологію;
- основи аналізу текстів.   
Після завершення курсу студенти повинні вміти:
- грамотно спілкуватись англійською мовою на розмовну, краєзнавчу,
міжкультурну та фахову тематику;
- створювати письмові тексти на основі правильної структури та мовної
організації;
-  володіти  навичками  логічного  та  чіткого  розвитку  ідей,  когезії  та
когерентності у висловлюванні думок англійською мовою; 
 - готувати презентації та вести дискусію в процесі читання художніх та
лінгвістичних текстів;
-  володіти  знанням  лексичного,  граматичного,  термінологічного
матеріалу.
           

Ключові слова Усна комунікація; письмове спілкування; розвиток граматичних знань;
структура  та  мовна  організація  письмових  текстів;  логічність  та
чіткість розвитку ідей; когезія та когерентність усного та письмового
висловлювання; аналіз художніх та лінгвістичних текстів; лінгвістична
термінологія.

Формат курсу Очний 
Проведення практичних занять та консультацій для кращого розуміння
матеріалу

Теми Тема 1. Dream of the Stars / Verb Collocations / Reported Speech / Reading
/ Essay Writing .
Тема 2. Secrets of the Mind / Phrasal verbs & Expressions / Modal Verbs to
Express Certainty and Possibility / Reading / Report Writing.
Тема     3.   Spend, spend, spend / Comparison: as and like /  Phrasal Verbs /
Modals Expressing Mobilities / Reading / Review Writing.
Тема 4. Medical Matters / Idiomatic Expressions / Relative Pronouns and
Relative Clauses / Reading / Essay Writing.
Тема 5. Animal  Kingdom /  Third Conditional  and Mixed Conditionals  /
Wish, if only, hope / Reading / Letter writing.
Тема  6. House  Space  /  Causative  have  and  get  /  Modals  Expressing
Obligation and Permission / Reading / Article Wring. 
Тема 7. Fiesta / The Passive /  Reading / Essay Writing.
Final Online test based on Moodle

Підсумковий
контроль, форма

іспит в кінці 2-го семестру
письмовий / усний

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують знань з лексики і граматики
англійської  мови  рівня  В2,  а  також  відповідні  навички  усного  та
письмового спілкування.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під

Традиційні  та  онлайн  з  використанням  аудіо  та  відео  ресурсів,
PowerPoint презентацій, дискусії у діалоговому і груповому форматі та
залучення  колаборативного  і  проектно-орієнтованого  навчання,



час викладання курсу тьюторства та підтримки навчальних спільнот.

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання інформаційного забезпечення,
Інтернет ресурсів, онлайн платформ та електронної освітньої системи
Moodle.

Критерії оцінювання
(окремо для кожного

виду навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість
балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25%; максимальна кількість балів 25
 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Письмові роботи: Cтуденти виконують письмові завдання з розвитку
навичок  написання  різних  видів  текстів  згідно  з  планом роботи  над
кожною темою. 
Академічна  доброчесність:  Роботи  студентів  повинні  бути
оригінальними з урахуванням необхідних вимог до письмових робіт.
Відсутність посилань на використані  джерела,  фабрикування джерел,
списування,  втручання  в  роботу  інших  студентів  становлять,  але  не
обмежують,  приклади  можливої  академічної  недоброчесності.
Виявлення  ознак  академічної  недоброчесності  в  письмовій  роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування  занять є  важливою  складовою  навчання.  Студенти
відвідують  усі  практичні  зайняття  курсу  та  обов’язково інформують
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку
студенти  зобов’язані  дотримуватися  усіх  строків  визначених  для
виконання  усіх  видів  письмових  робіт,  передбачених  курсом.
Література. Уся  література,  яку  студенти  не  зможуть  знайти
самостійно,  буде  надана  викладачем  виключно  в  освітніх  цілях  без
права  її  передачі  третім  особам.  Студенти  заохочуються  до
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.

Політика  виставлення  балів. Враховуються  бали  набрані  на
поточному тестуванні, самостійній роботі та роботи на уроці, а також
бали підсумкового тестування.  При цьому обов’язково враховуються
присутність  на  заняттях  та  активність  студента  під  час  практичного
заняття;  недопустимість  пропусків  та  запізнень  на  заняття;
користування  мобільним  телефоном,  планшетом  чи  іншими
мобільними  пристроями  під  час  заняття  в  цілях  не  пов’язаних  з
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до іспиту 1. What are advantages and disadvantages of being famous?
2. Have you ever perform in public? Did you enjoy it?
3. How do you feel about singing or dancing in public?
4. What is your favourite actor and what do you know about his/her life

and carrer? 
5. What is essential for happiness? 



6. What are important things that make people happy?
7. When you are stressed, what do you do to relax?
8. Have you already found the keys to happiness in your life?
9. What are advantages and disadvantages of shopping online.
10. Why is it a problem for a town when local shops have to close.
11. Do you or members of your family ever buy things online and what

is your favourite website for online shopping?
12. Do you think teenagers should earn some of the money the need by

taking a part-time job?
13. Should young people be encouraged to save money?
14. What is the best age for young people to have their bank account or

credit card?
15. What attracts young people to become doctors?
16. How  do  you  think  studying  medicine  might  be  different  from

studying other subjects at the University?
17. What can people do when they are unhappy with their doctor?
18. What  do  you  think  is  more  important:  dealing  with  the  medical

problem or treating the patient well?
19. What things are important for people to be healthy?
20. How important are animals in our life?
21. Are there any dangerous animals in Ukraine?
22. What do you think you should do if you see a dangerous animal?
23. What should people do to protect animals and other wildlife?
24. How can children benefit from having an animal to look after?
25. Describe  a  house  which  you  have  already  enjoyed  living  in  or

visiting.
26. Do you think it is important for house to have plenty of space?
27. What things would you like to have room for in your house?
28. Describe the type place where you preferer to live. 
29. What do people do when they celebrate festivals?
30. Describe the most interesting events you have participated in?
31. Do you think the festivals are more for tourists or for local people?
32. How important is it for people to remember their traditions?
33. How do towns  and  cities  benefit  from having  festivals  and other

celebrations?
34. What can tourists learn from visiting a festival in another country?

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде представлено після його
завершення.
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