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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Іноземна мова 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень, спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Всього за два роки (чотири 

семестри) навчання: 

1. аудиторних годин – 256 

2. самостійна робота - 104 

3. кількість кредитів: 12 

4. модулів – 8 

 

Галузь знань 

01 «Освіта» 02 Культура і мистецво»  

03 «Гуманітарні науки» 

Нормативна 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
Бакалавр 

 

Рік підготовки: 

 

Курс І 

Семестр 

І ІІ 

Ауд. 
Самост. 

роб. Ауд. 
Самост. 

роб. 

64 41 64 41 

 

 

 

Спеціальність 

024 Хореографія 
 

Вид контролю 

залік залік 

Кредитів 

3.5 3.5 

Модулів 

2 2 

Колоквіумів 

- - 

 

Курс ІІ 

Семестр 

ІІІ ІV 

Ауд. 
Самост. 

роб. Ауд. 
Самост. 

роб. 
64 11 64 11 

Вид контролю 

Атестація 

(внутрішній вид 

контролю) 

іспит 

Кредитів 

2.5 2.5 

Модулів 

2 2 

Колоквіумів 

- - 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах входження України в Болонський процес актуалізується проблема 

уніфікації освітньої діяльності та її трансформації відповідно до світових вимог та 

стандартів. У зв’язку з цим, найбільш пріоритетного значення набуває потреба у  

вдосконаленні системи іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема у 

створенні єдиного методологічного пріоритету для організації процесу навчання 

іноземної мови.  

Сьогодні перед нашою державою стоїть складне завдання: зберегти 

напрацьовані традиції підготовки висококваліфікованих фахівців та одночасно 

забезпечити їхню відповідність новітнім позитивним освітнім тенденціям у Європі. 

Передбачено зміцнення сильних сторін класичної університетської освіти в Україні 

завдяки інтеграції нових методів навчання та найкращих освітніх традицій. Значні 

зміни мають відбутися і в процесі викладання іноземних мов у вищій школі.  

На сучасному етапі метою вивчення іноземних мов на гуманітарних 

факультетах, зокрема на факультеті культури і мистецтв, є подальша активізація 

вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою, яка повинна 

забезпечити майбутньому фахівцю можливість невимушеного англомовного 

спілкування, використання Інтернету в наукових цілях та іноземної літератури за 

фахом, участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, літніх 

фахових школах за кордоном, а також можливість складання міжнародних іспитів з 

англійської мови для одержання, визнаних у світі, мовних сертифікатів.  

У зв’язку з цим, програма базується на наступних принципах: 

 актуальності та релевантності (відповідність мети навчання і змісту 

навчального матеріалу сучасним вимогам суспільства); 

 послідовності (поступальний характер пізнавальної діяльності виявляється у 

виконанні завдань наростаючої складності); 

 дозованості навчального матеріалу (в аспекті подання і засвоєння навчального 

матеріалу на окремому навчальному занятті, а також в аспекті представлення і 

засвоєння навчального матеріалу впродовж усього періоду вивчення іноземної 

мови); 

 комплексності (реалізація практичної мети відбувається одночасно з 

реалізацією загальноосвітньої та виховної мети курсу); 

 активності (формування активної особистісної позиції щодо проблем, 

окреслених тематикою спілкування); 

 самовдосконалення (формування основи для самоініційованого розширення 

бази знань, розвитку вмінь, навичок, комунікативних тактик, стратегій).  



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів англомовної 

комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої 

компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом 

комунікації в усній і письмовій формі. 

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток знань, 

умінь, навичок, комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, 

креативного мислення, вольових якостей, пов'язаних з досягненням прогресу в 

навчальній діяльності. 

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, 

розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, 

мова якої вивчається. 

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в 

процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури 

носіїв мови тощо. 

Зміст формування англомовної комунікативної компетентності передбачає 

розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та 

соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця 

передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її 

функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність 

полягає в опануванні студентами умінь спілкування, читання, аудіювання та письма. 

Зокрема компетентність у спілкуванні передбачає опанування уміннями діалогічного 

та полілогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і 

мовленнєві лексичні навички; граматична – граматичні знання і мовленнєві 

граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні 

навички.  

Практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що 

полягає в опануванні технологіями здобування, систематизації та узагальнення 

навчальної інформації. 

Завдання курсу: після вивчення курсу студенти повинні 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. 

 

Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» забезпечує 

досягнення програмних програмного результату 

ПР04. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в 

соціально-побутовій та професійній сферах. 

 

1. Аудіювання 

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання англійської мови 

за рівнем В2, студенти повинні сприймати на слух і розуміти різні за змістом, 

мовним складом та тривалістю звучання аудіо тексти з тематики, передбаченої 

програмою курсу: фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми тощо. 

Одним із завдань є розуміння іншомовного мовлення у стандартних ситуаціях 

спілкування. 

2. Читання 

Закінчуючи  курс навчання англійської мови за рівнем В2, студенти повинні 

демонструвати здатність: читати незнайомі тексти різних жанрів: уривки з художніх 

творів, біографії, тексти розважального характеру, особисті листи, документи, статті 

із газет і журналів, інструкції, рекламні оголошення та ін., у яких використовуються 

різні форми представлення інформації: діаграми, малюнки, таблиці, графіки та схеми 

із належною швидкістю, і після одного прочитання розуміти його фактичний зміст і 



структуру; аналізувати та критично оцінювати отриману інформацію; співвідносити 

текст із особистим життєвим досвідом; узагальнювати інформацію, розміщену в 

різних частинах тексту; ділити текст на частини; встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між реченнями, абзацами; виділяти в прочитаному головну ідею і 

деталі; визначати тему та головну ідею тексту; добирати заголовки до тексту і його 

частин;ставити запитання до прочитаного й відповідати на них; висловлювати 

власну думку, ставлення до прочитаного; формулювати гіпотези і висновки, 

використовувати прочитане в різних комунікативних ситуаціях; використовувати 

читання як засіб здобуття нових знань для подальшого навчання, 

3. Мовлення  

Завдання курсу передбачають логічне структурування студентами усного 

мовлення та вживання лексичних одиниць, що вивчаються на цьому курсі. Студенти 

повинні вміти здійснювати повідомлення, висловлюючись у рамках тематики 

програми, а також коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті 

відеосюжети з використанням лексичних одиниць, які вивчаються на цьому курсі. 

Студенти повинні користуватися і самостійно будувати різні функціональні  

різновиди діалогів на основі різноманітних комунікативних ситуацій. Студенти 

також повинні брати участь у бесідах та дискусіях проблемного характеру з 

використанням інформації з різних функціональних різновидів текстів. 

4. Письмо 

Завдання курсу передбачають формування у майбутніх фахівців англомовної 

комунікативної компетентності, яка забезпечує реалізацію умінь і комунікативних 

стратегій іншомовного спілкування за допомогою письма. Студенти повинні вміти 

написати короткі повідомлення за вказаною темою, написати лист на тему, яка 

передбачена  навчальною програмою, заповнити анкету чи формуляр, написати есе, 

статтю чи коментар на основі матеріалу, який вивчається на цьому курсі. 
 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Англійська мова 

Курс І 

 

Модуль I 

 

Змістовий модуль I 

 Cambridge English (Complete First): Unit I. A Family Affair. Talking about 

yourself, your home and your family. Doing the Chores.  

 Grammar : Present Perfect Simple & Continuous. 

 

Змістовий модуль II 

 Speaking: Introducing people. Practical pieces of advice on how to learn a foreign 

language. 

 Writing: An essay: Young people should share housework equally with their 

parents. Do you agree? 

 

Модуль II 

 

Змістовий модуль III 

 Cambridge English (Complete First): Unit II. Leasure and Pleasure. Comparing 

photos of free-time activities. Using discourse markers to structure the answer. 

 Grammar:  The Adjective. Making Comparisons. Adjectives with –ed & -ing.  

 

Змістовий модуль IV 

 Speaking: The City of Lviv: its history & traditions. Popular landmarks in your 

native city. Famous local traditions. 

 Writing: An article: A leisure-time activity you really enjoy.  

 

Модуль III 

 

Змістовий модуль V 

 Cambridge English (Complete First): Unit III. Happy Holidays? Young people 

talking about their holidays. Benefits of different kinds of trips. 

 Grammar: Past Simple & Continuous & used to. Past Perfect Simple & 

Continuous. At, in, on in time phrases. 

 

Змістовий модуль VI 

 Speaking: Travelling to the English Speaking Countries. 

 Writing: A report: A one-day excursion. 
 



Модуль IV 

 

Змістовий модуль VII 

 Cambridge English (Complete First): Unit IV. Food, Glorious Food. Discussing 

diet, food & health. How to support opinions with reasons& examples. 

 Grammar : Adjectives to describe restaurants and dishes. So & Such. Too & 

Enough. 

 

Змістовий модуль VIII 

 Home-Reading Control. 

 Writing: A review: A local café, restaurant or snackbar. 

 

Модуль V 

 

Змістовий модуль IX 

 Cambridge English (Complete First): Unit V. Study time. Talking about studying 

at school or university. Studying abroad. Aims of such studying. Giving reasons, 

offering several possible ideas. 

 Grammar : Zero, First & Second Conditionals. 

 

Змістовий модуль X 

 Speaking: Comparing Education in Ukraine, the UK & the USA.  

 Writing: An essay: All young people who have the opportunity should study in a 

foreign school or a college for a year. Do you agree?  

 

 

Модуль VI 

 

Змістовий модуль XI 

 Cambridge English (Complete First): Unit VI. My first job. Jobs student do in 

foreign countries. Describing similarities & differences.  

 Grammar : Countable & Uncountable Nouns. Articles. 

 

Змістовий модуль XII 

 Speaking: Talking about the best jobs for students in their free time. 

 Writing: A letter or email: Jobs student do in your country.  

 



Модуль VII 

 

Змістовий модульXIII 

 Cambridge English (Complete First): Unit VII. High Adventure. Ways of 

encouraging people to do more sport. Suggesting ideas & asking opinion.  

 Grammar : The Verb Forms. The Infinitive. The Gerund & Verbal Noun. Participles 

I & II. 

 

Змістовий модуль XIV 

 Speaking: Ways to keep fit popular among teenagers. Agreeing & disagreeing.  

 Writing: An article: A great way to keep fit. 

 

 

Модуль VIII 

 

Змістовий модуль XV 

 Cambridge English (Complete First): Unit VIII. Dream of the Stars. Discussing 

different aspects of media and celebrity. Giving balanced, general answers. 

 Grammar : At, in, on in phrases expressing location. Sequence of Tenses. Reported 

Speech. 

 

Змістовий модуль XVI 

 Home-Reading Control. 

 Writing: An essay: Advantages & disadvantages to a career as a musician or an 

actor.  

 

 

ІІ курс 

 

Модуль I 

 

Змістовий модуль I 

 Cambridge English (Complete First): Unit IX. Secrets of the Mind. Comparing 

different kinds of feeling & emotion. Speculating about photos using look, seem & 

apper. 

 Grammar : Modal Verbs & Their Equivalents. Modal Verbs to express certainty & 

possibility. 

 



Змістовий модуль II 

 Speaking: Talking about famous Ukrainian, British & American writers.  

 Writing: A report: The benefits of improving classrooms & students’ social 

activities. 

 

Модуль II 

 

Змістовий модуль III 

 Cambridge English (Complete First): Unit X. Shopping and Shopping Centres. 

Discussing ways of spending money. 

 Grammar : Modal Verbs expressing ability. As & like. 

 

 

Змістовий модуль IV 

 Speaking: Common shopping habits in Ukraine, the UK and the USA. 

 Writing: A review: A place where people have a good time. 

 

Модуль III 

 

Змістовий модуль V 

 Cambridge English (Complete First): Unit XI. Medical Matters. Situations related 

to health. Dealing with difficulties. 

 Grammar : Relative Pronouns & Relative Clauses. 

 

 

Змістовий модуль VI 

 Home-Reading Control. 

 Writing: An essay: Modern lifestyles can endanger our health. Do you agree? 

 

 

Модуль IV 

 

Змістовий модуль VII 

 Cambridge English (Complete First): Unit XII. Animal Kingdom. Animals in 

Different Situations. Expressing other people’s opinions. 

 Grammar : Third & Mixed Conditionals. Wish, if only & hope. 

 

 



Змістовий модуль VIII 

 Speaking: Suggesting possible ways to protect the wildlife. 

 Writing: A letter or email: Advice to a visitor to Ukraine. 

 

Модуль V 

 

Змістовий модуль IX 

 Cambridge English (Complete First): Unit XIII. House Space. Benefits & 

drawbacks of  living in different locations. 

 Grammar : Causative Have & Get. Expressing Obligation & Permission. 

 

Змістовий модуль X 

 Speaking: Comparing lifestyles in Ukraine, the UK and the USA. 

 Writing: An article: My Ideal Home. 

 

Модуль VI 

 

Змістовий модуль XI 

 Cambridge English (Complete First): Unit XIV. Fiesta. Local Festivals & 

Celebrations in the UK & Ukraine.  

 Grammar : The Passive. Participles I & II. 

 

 

Змістовий модуль XII 

 Home-Reading Control. 

 Writing: An essay: Watching films at the cinema or at home. 

 

 

 

 

 



Теми практичних занять 

I курс 

Назва теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота  

(в год) 

Тема 1.  

Лексика: Unit I. A Family Affair. Talking about 

yourself, your home and your family. Doing the 

Chores.  

Граматика: Present Perfect Simple & Continuous. 

8 5 

Тема 2.  

Мовлення: Introducing people. Practical pieces of 

advice on how to learn a foreign language. 

Письмо: An essay: Young people should share 

housework equally with their parents. Do you agree? 

8 5 

Тема 3.  

Лексика: Unit II. Leasure and Pleasure. Comparing 

photos of free-time activities. Using discourse markers 

to structure the answer. 

Граматика: The Adjective. Making Comparisons. 

Adjectives with –ed & -ing.  

8  5  

Тема 4.  

Мовлення: The City of Lviv: its history & traditions. 

Popular landmarks in your native city. Famous local 

traditions. 

Письмо: An article: A leisure-time activity you really 

enjoy.  

8 5 

Тема 5.  

Лексика: Unit III. Happy Holidays? Young people 

talking about their holidays. Benefits of different kinds 

of trips. 

Граматика: Past Simple & Continuous & used to. 

Past Perfect Simple & Continuous. At, in, on in time 

phrases. 

8 5 

Тема 6.  

Мовлення: Travelling to the English Speaking 

Countries. 
Письмо: A report: A one-day excursion. 
 

8 5 

Тема 7.  

Лексика: Unit IV. Food, Glorious Food. Discussing 

8 5 



diet, food & health. How to support opinions with 

reasons& examples. 

Граматика: Adjectives to describe restaurants and 

dishes. So & Such. Too & Enough. 

Тема 8.  

Home-Reading Control. 

Письмо: A review: A local café, restaurant or 

snackbar. 

8 5 

Тема 9.  

Лексика: Unit V. Study time. Talking about studying 

at school or university. Studying abroad. Aims of such 

studying. Giving reasons, offering several possible 

ideas. 

Граматика: Zero, First & Second Conditionals. 

8 5 

Тема 10.  

Мовлення: Comparing Education in Ukraine, the UK 

& the USA.  
Письмо: An essay: All young people who have the 

opportunity should study in a foreign school or a 

college for a year. Do you agree?  

8 5 

Тема 11.  

Лексика: Unit VI. My first job. Jobs student do in 

foreign countries. Describing similarities & 

differences.  

Граматика: Countable & Uncountable Nouns. 

Articles. 

8 5 

Тема 12.  

Мовлення: Talking about the best jobs for students in 

their free time. 

Письмо: A letter or email: Jobs student do in your 

country.  

8  6  

Тема 13.  

Лексика: Unit VII. High Adventure. Ways of 

encouraging people to do more sport. Suggesting ideas 

& asking opinion. 

Граматика: The Verb Forms. The Infinitive. The 

Gerund & Verbal Noun. Participles I & II. 

 

8 
 

 

5 

Тема 14.  

Мовлення: Ways to keep fit popular among teenagers. 

Agreeing & disagreeing.  

Письмо: An article: A great way to keep fit. 

8 5 



Тема 15.  

Лексика: Unit VIII. Dream of the Stars. Discussing 

different aspects of media and celebrity. Giving 

balanced, general answers. 

Граматика: At, in, on in phrases expressing location. 

Sequence of Tenses. Reported Speech. 

8 5 

Тема 16.  

Home-Reading Control. 

Письмо: An essay: Advantages & disadvantages to a 

career as a musician or an actor.  

8 6 

Разом 128 82 

 

ІI курс 

 
Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота  

(в год) 

Тема 1.  

Лексика: Unit IX. Secrets of the Mind. Comparing 

different kinds of feeling & emotion. Speculating about 

photos using look, seem & apper. 

Граматика: Modal Verbs & Their Equivalents. Modal 

Verbs to express certainty & possibility. 

8 1 

Тема 2.  

Мовлення: Talking about famous Ukrainian, British & 

American writers.  

Письмо: A report: The benefits of improving 

classrooms & students’ social activities. 

14 2 

Тема 3.  

Лексика: Unit X. Shopping and Shopping Centres. 

Discussing ways of spending money. 

Граматика: Modal Verbs expressing ability. As & like. 

8 2 

Тема 4.  

Мовлення: Common shopping habits in Ukraine, the 

UK and the USA. 

Письмо: A review: A place where people have a good 

time. 

 12 2 

Тема 5.  

Лексика: Unit XI. Medical Matters. Situations related 

to health. Dealing with difficulties. 

Граматика: Relative Pronouns & Relative Clauses. 

8 2 



 

Тема 6.  

Home-Reading Control. 

Письмо: An essay: Modern lifestyles can endanger our 

health. Do you agree? 
 

14 2 

Тема 7.  

Лексика: Unit XII. Animal Kingdom. Animals in 

Different Situations. Expressing other people’s opinions. 

Граматика: Third & Mixed Conditionals. Wish, if only 

& hope. 

8 2 

Тема 8.  

Мовлення: Suggesting possible ways to protect the 

wildlife. 

Письмо: A letter or email: Advice to a visitor to 

Ukraine. 

14 2 

Тема 9.  

Лексика: Unit XIII. House Space. Benefits & 

drawbacks of  living in different locations. 

Граматика: Causative Have & Get. Expressing 

Obligation & Permission. 

8 2 

Тема 10.  

Мовлення: Comparing lifestyles in Ukraine, the UK 

and the USA. 

Письмо: An article: My Ideal Home. 

12 2 

Тема 11.  

Лексика: Unit XIV. Fiesta. Local Festivals & 

Celebrations in the UK & Ukraine.  

Граматика: The Passive. Participles I & II. 

8 2 

Тема 12.  

Home-Reading Control. 

Письмо: An essay: Watching films at the cinema or at 

home. 

14 1 

Разом годин 128 22 

Разом годин за два роки (4-ри семестри) 256 104 

 

На основі викладеного у змістових модулях навчально-тематичного плану 

лексичного та граматичного матеріалу, планується розвиток англомовної 

комунікативної компетентності студентів у рецептивних (читання, аудіювання) і 

продуктивних (мовлення, письмо) видах мовленнєвої діяльності. 

 



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  СФОРМОВАНОСТІ  УМІНЬ 

В  РІЗНИХ  ВИДАХ  МОВЛЕННЄВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Читання та аудіювання: 

 Повнота, точність, глибина розуміння тексту. 

 Самостійність та обґрунтованість інтерпретації основного змісту тексту та 

комунікативного наміру автора. 

 Швидкість читання та аудіювання. 

Усне мовлення: 

1. Монологічне мовлення: 

 Відповідність темі, комунікативній сфері, ситуації та комунікативному 

намірові. 

 Змістовність (інформативність) висловлювання: повнота розкриття теми, об'єм 

висловлювання. 

 Правильність мови; ступінь комунікативно-функційної адекватності вибору 

мовних засобів. 

 Виразність, направленість мовлення. 

 Плавність мовлення. 

2. Діалогічне мовлення: 

 Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації і 

комунікативному намірові співрозмовника. 

 Інформативність. 

 Правильність вживання мови; ступінь комунікативно-функційної адекватності 

вибору мовних засобів.  

 Ініціативність, реагування, виразність та направленість мовлення.  

 Логічний взаємозв'язок та взаємообумовленість реплік діалогу.  

 Плавність мовлення. 

3. Полілогічне мовлення: 

 Відповідність вербальної поведінки комунікативній сфері, ситуації і 

комунікативному намірові співрозмовника. 

 Інформативність. 

 Коректність вживання мови; ступінь комунікативно-функційної адекватності 

вибору мовних засобів.  

 Ініціативність, реагування, виразність та направленість мовлення.  

 Логічний взаємозв'язок та взаємообумовленість реплік полілогу.  

 Плавність мовлення. 

Писемне мовлення: 

 Відповідність темі, комунікативній сфері та комунікативному намірові. 

 Чіткість та логічність викладу, підпорядкованого певній ідеї. 



 Зв'язність викладу, що виражається у правильному поділові тексту на абзаци, 

їх з'єднання та правильна побудова речень, їх зв'язок. 

 Правильність мови, ступінь комунікативно-функційної адекватності вибору 

мовних засобів. 

 

 

Дескриптори рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетенції 

майбутніх фахівців гуманітарного профілю на рівні В2 

за видами мовленнєвої діяльності 
 

Рівень 

володіння 

мовою 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Дескриптори критеріїв 

 

В2 

 

Усне 

мовлення: 
 

 Може робити чіткі, детальні описи складних об'єктів.  

 Може робити продумані описи та розповіді, інтегруючи 

підтеми, розвиваючи окремі положення та завершуючи 

логічним висновком. 

 Може зробити чітку, добре структуровану презентацію 

складного предмета, досить поширено викладаючи і 

пояснюючи певні точки зору з додатковими положеннями, 

причинами та відповідними прикладами.  

 Може добре реагувати на звертання, відповідаючи 

спонтанно і майже невимушено. 

 

В2 

 

Письмо: 
 

 Може писати чіткі, детальні, зв'язні та розгорнуті описи і 

вигадані тексти впевненим, особистим, природним стилем, 

що відповідає рівню уявного читача. 

 Може писати чіткі, добре структуровані твори на складні 

теми, підкреслюючи відповідні основні положення.  

 

В2 

 

Читання: 
 

 Може розуміти в деталях розгорнуті, складні тексти 

незалежно від того, чи відносяться вони до його/її власної 

сфери діяльності/спеціальності за умови, що можна 

перечитати важкі місця. 

 Може розуміти будь-яку кореспонденцію, користуючись 

час від часу словником. 

 Може швидко переглянути довгий і складний текст, 

знаходячи потрібні йому деталі. 

 

В2 

 

Аудіювання: 
 

 Може розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли воно не 

зовсім зв'язне і коли смислові зв'язки в ньому є 

імпліцитними і не виражені експліцитно. 

 Може легко розуміти складні діалоги між іншими 

учасниками групової дискусії або дебатів, навіть на 

абстрактні, складні незнайомі теми. 

 Може слухати більшість лекцій, дискусій і дебатів з 

відносною легкістю. 



 

Шкала показників критеріїв сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції на рівні В2 студентів гуманітарних спеціальностей 

Навчальні досягнення студентів 
Показники 

критеріїв 

у балах 

Показники 

критеріїв 

за шкалою 

ECTS 

Показники 

критеріїв за 

національною 

шкалою 

Рекомендації щодо 

складання іспиту 

про володіння 

іноземною мовою 

на рівні В2 

Демонструє відмінні результати 

відповідно до визначених 

критеріїв та їх дескрипторів у 

всіх видах мовленнєвої 

діяльності 

100 - 90 В2 відмінно рекомендовано 

Демонструє дуже хороші 

результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх 

дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

90 - 81 В2 дуже добре рекомендовано 

Демонструє хороші результати 

відповідно до визначених 

критеріїв та їх дескрипторів у 

всіх видах мовленнєвої 

діяльності 

80 - 71 

В2 добре рекомендовано 

Демонструє достатні результати 

відповідно до визначених 

критеріїв та їх дескрипторів у 

всіх видах мовленнєвої 

діяльності  

70 - 61 

В2 задовільно не 

рекомендовано 

Демонструє задовільні 

результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх 

дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності  

60 - 51 

В2 задовільно не 

рекомендовано 

Демонструє незадовільні 

результати відповідно до 

визначених критеріїв та їх 

дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

50 - 41 В2 незадовільно не 

рекомендовано 

Не володіє іншомовною 

комунікативною компетенцією 
40 - 0 

--- незадовільно не 

рекомендовано 

 



Форми контролю успішності навчальної діяльності студентів: 

 усне опитування; 

 перевірка письмових завдань; 

 тестування; 

 модульний контроль; 

 залік; 

 іспит. 

  

Вимоги до заліку 

Залік з англійської мови студенти складають за підсумками поточної 

успішності: 

 успішне виконання усіх ключових індивідуальних і групових навчальних завдань 

у межах тем змістових модулів; 

 успішне виконання завдань для самостійної роботи студента; 

 успішне виконання завдань модульного контролю. 

 
Вимоги до іспиту 

Умовою допуску студентів до складання іспиту є:  

 успішне виконання всіх ключових індивідуальних та групових навчальних 

завдань у межах тем змістових модулів; 

 успішне виконання завдань самостійної роботи студента; 

 успішне виконання завдань модульного контролю. 

 

Зміст іспиту 

 Лексико-граматичний тест для перевірки рівня сформованості у студентів 

лексичної, граматичної та фахової складових іншомовної компетентності. 

 Аудіювання тексту відповідної складності з подальшим виконанням завдання на 

розуміння почутого.



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ  ПІДРУЧНИКІВ, 

МЕТОДИЧНИХ ТА  ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

   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. 

 
 

 

 


