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Назва курсу «Іноземна мова (англійська, рівень В2) за професійним спрямуванням» 

Адреса викладання 

курсу 

ЛНУ імені І. Франка, вул. Дорошенка, 41, вул. Туган-Барановського 7 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для гуманітарних 

факультетів. 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

012 – дошкільна освіта 

013 – початкова освіта 

231 – соціальна робота 

Викладачі дисципліни Доц. Джулик Ольга Іванівна 

Доц. Матвієнків Ольга Степанівна 

Асист. Рижа Анастасія Василівна 

Асист. Красільнікова Ольга Мирославівна 

Асист. Мікула Оксана Ігорівна 

Асист. Красівський Орест Михайлович 

Асист. Рутар Анна Іванівна 

Асист. Гнатів Роман Ярославович 

Асист. Масюкевич Юлія Миколаївна 

Контактна інформація 

викладачів 

olgadz11@gmail.com 

olia.matvienkiv@gmail.com 

anastasiya.ryzha@lnu.edu.ua 

krasilnikova.olga@gmail.com 

mk.oksana@gmail.com 

kom1993@i.ua 

rfedak195@gmail.com 

Masyukevich.yu@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі онлайн консультації через Skype або 

подібні ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov-dlya-humanitarnyh-

fakultetiv  

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для успішного спілкування у професійному 

середовищі. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і 

процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення 

мовних знань..  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова (англійська) 

рівня B2» є формування і розвиток англомовної професійної 

комунікативної компетентності на рівні B2 у студентів гуманітарних 

спеціальностей. Це, своєю чергою, передбачає оволодіння студентами 

англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах 

в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на 

основі здобутих знань про систему англійської мови, особливості 

функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, 

сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та 

комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати 
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ефективні мовленнєві діяльність та поведінку. Курс спрямований на 

підготовку академічно-мобільних та висококомпетентних фахівців. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 •   Guy Brook-Hart Complete First B2// Cambridge University Press, 

2015. 

•   Hewings M. Advanced Grammar in Use. – CUP, 2000. 

•   John M. Swales. Academic Writing for Graduate Students. – The 

University of Michigan Press, 1997. 

•   John Millington Ward. One Hundred Useful Exercises. The New 

Intermediate English Grammar. – Penguin English, 2001. 

• L.G. Alexander. Longman English Grammar Practice (for 

intermediate students). – Longman, 1996. 

•   Leo Jones. New Progress to First Certificate. // Cambridge 

University Press. – Self-study Student's Book. 

•   Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, D. 

Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003. 

• Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination. Grammar and 

Vocabulary. B2. // Macmillan, 2008. 

•   Michael McCarthy, Felecity O'Dell. English Vocabulary in Use // 

Cambridge University Press, 1995. 

• Paraskeviya Yerchenko. Reader for the Students of the Humanities. // 

Lviv, 2001. 

• Raymond Murphy. English Grammar in Use. // A self-study 

reference and practice book for intermediate students. – Cambridge 

University Press, 1998. 

• Raymond Murphy. Supplementary Grammar Exercises. – Cambridge 

University Press, 1992. 

• Англійська мова. Комунікативний аспект, 2-ге видання: 

доповнене та оновлене: Підручн. для студентів вищих навчальних 

закладів / За ред. Мисик Л.В. (співавтори: Арцишевська А.Л., 

Кузнєцова Л.Р., Поплавська Л.Л., Гриня Н.О.) / з грифом Міністерства 

освіти та науки. – Львів: Світ, 2010.  

• Єрченко П.Г., Єрченко О.В. Вступ до філології. Англійська мова 

для студентів, магістрів та аспірантів філологічних спеціальностей 

університетів.  // Львів, Тріада Плюс, 2010. 

• Єрченко П.Г., Єрченко О.В., Островська О.М. Англійська мова 

для допитливих студентів. // Львів, ЛДУ, 2002.  

• Савка І. Островська О. Англійська мова. Навчальний посібник. // 

Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 

• Інтернет ресурси. 

Тривалість курсу I – IV семестри 

Обсяг курсу 256 годин аудиторних занять, з них 256 годин практичних занять та 104 

години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати :  

• особливості англійської вокалічної і консонантної систем та 

відмінності від українських систем; 

• правила словесного і логічного наголосу; 

• інтонаційне оформлення різнотипних англійських простих і 

складних речень; 

• знати засоби вираження певної комунікативної  інтенції; 

• знати формальні правила семантичних моделей породження 

речень і висловлювань, а також: 

• головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають 

лінгвальну сутність граматики сучасної англійської мови; 

• різні властивості слова: його семантику, стилістичну 



характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і 

можливості сполучення, функції в реченні тощо.    

 

Вміти: 

• артикулювати англійські звуки; 

• робити правильний словесний і логічний наголос; 

• інтонаційно оформлювати різні типи речень; 

• практично володіти лексичними одиницями у певних сферах 

людської діяльності відповідно до програми курсу; 

• працювати з різними типами словників; 

• теоретично і практично володіти запланованими для курсу 

граматичними темами;  

• аналізувати англійською мовою морфологічні і синтаксичні 

явища;  

• адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, 

дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної 

правильності, 

• описувати події, висловлювати свою думку, робити 

повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати 

інформацію у непрямій мові; 

• вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та 

візуальні орієнтири або без опор; 

• дотримуючись правил орфографії, написати приватний та 

офіційний лист, привітання, запрошення, резюме тощо. 

 

Ключові слова Англійська мова, лексика, граматика, читання, говоріння, слухання, 

письмо 

Формат курсу Очний|заочний 

Теми Тема 1. A family affair. Present Perfect and Present Perfect Continuous. 

Тема 2. Leisure and pleasure. Making comparisons. 

Тема 3. Happy holidays? Past Simple and Past Continuous. “Used to” 

construction. Past Perfect Simple and Continuous. 

Тема 4. Food, glorious food. So and such; too and enough. 

Тема 5. Study time. Zero, first and second conditionals. 

Тема 6. My first job. Countable and uncountable nouns. 

Тема 7. High adventure. Infinitive and Gerund. 

Тема 8. Dream of the stars. Reported Speech. 

Тема 9. Secrets of the mind. Modal verbs (certainty and possibility). 

Тема 10. Spend, spend, spend? As and like. Modal verbs (ability). 

Тема 11. Medical matters. Relative pronouns and clauses. 

Тема 15. Animal kingdom. Third conditional and mixed conditionals. 

Тема 16. House space. Causative have and get. Modal verbs: obligation and 

permission. 

Тема 17. Fiesta! Passive Voice. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік (в кінці I, III семестрів) , іспит (II, IV семестр) 

комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з англійської 

мови на рівні B1 та розвинутих когнітивних навичок 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, колаборативне навчання (групові проекти), дискусії,  

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  



(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

            Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності 

студентів впродовж семестру: 

Модульний тест 1 15 балів 

Модульний тест 2 15 балів 

Домашнє читання 20 балів 

Творча письмова робота 10 балів 

Усна презентація 10 балів 

Поточний контроль роботи на заняттях 30 балів 

Разом за семестр 100 балів 

 

Письмові роботи: короткі повідомлення за вказаною темою, лист на 

тему, яка передбачена навчальною програмою, текст-опис, есе, стаття 

чи коментар у рамках програмового матеріалу, який вивчається у 

цьому 

курсі. 

Академічна доброчесність: роботи студентів мають бути їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 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 обов’язковим. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та 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. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Пробний варіант підсумкового іспиту з іноземної мови (англійської) 

рівня B2 можна знайти за посиланням: 

https://lingua.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov-dlya-humanitarnyh-

fakultetiv  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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