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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень В2 з англійської мови 

Що буде вивчатися 

Структура та типові тестові завдання, що 

використовуються у міжнародних мовних іспитах на 

підтвердження рівня володіння англійською мовою, з 

акцентом на підготовку до складання міжнародного іспиту 

та отримання міжнародного сертифікату на підтвердження 

рівня володіння англійською мовою 



Чому це цікаво / треба вивчати 

Ви дізнаєтеся: 

1. Що таке Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти (CEFR): теоретичне підґрунтя та практичне 

застосування; 

2. Які виділяються рівні володіння іноземною мовою: 

критерії поділу та вимоги до кожного рівня; 

3. Які існують міжнародні тести на рівень володіння 

англійською мовою: структура, вимоги, критерії 

оцінювання; 

4. Як вдосконалити навички володіння англійською 

мовою та вільно почуватися в англомовному 

середовищі; 

5. Як успішно скласти міжнародний іспит з англійської 

мови 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Ви зможете: 

1. Оцінити англомовну компетентність (свою та 

інших) згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти; 

2. Покращити навички аудіювання, читання, говоріння  

та письма; розширити свій англомовний вокабуляр; 

3. Вільно сприймати та генерувати усне та писемне 

англійське мовлення; 

4. Послідовно, стисло і зрозуміло викладати свої думки 

англійською мовою в письмовій та усній формах; 

5. Почуватися впевненіше при спонтанному мовленні; 

6. Оволодіти навичками ведення дискусії англійською 

мовою, відстоювати свою точку зору, аналізувати та 

застосовувати відповідне мовлення у різних 

життєвих/соціальних ситуаціях; 

7. Чітко розуміти різницю між наявними 

міжнародними тестами та критеріями оцінювання 

мовленнєвих навичок в кожному з них; 

8. Підготуватися до складання міжнародного іспиту 

Комплексна організація навчального матеріалу курсу 

спрямована на формування компетентностей студента, що 

будуть сприяти їхній успішній участі у навчальному та 

професійному середовищах, зокрема із зазначених в ОП 

«Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна 

лінгвістика»: 

• Здатність бути критичним і самокритичним; 



• Здатність учитися й оволодівати сучасними 

знаннями; 

• Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

• Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

спілкуванні іноземною мовою; 

• Здатність працювати в групах, парами та автономно; 

• Здатність спілкуватися іноземною (англійською) 

мовою; 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

• Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

• Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні; 

• Здатність аналізувати діалектні та соціальні 

різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну 

ситуацію; 

• Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя; 

• Здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань; 

• Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів англійською мовою; 

• Здатність до надання консультацій з дотримання 

норм літературної мови та культури мовлення; 

• Здатність до організації ділової комунікації. 

Інформаційне забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальна література, освітні ресурси, 

веб-портали, сайти по підготовці до міжнародних іспитів. 

Здійснити вибір 
«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

