Опис вибіркової навчальної дисципліни
Код та назва дисципліни
Рекомендується для галузі знань
(спеціальності, освітньої програми)
Кафедра
П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО
Курс, семестр (в якому буде
викладатись)
Мова викладання
Пререквізити (передумови вивчення
дисципліни)

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба вивчати

Чого можна навчитися (результати
навчання)

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Інформаційне забезпечення

Види навчальних занять (лекції,
практичні, семінарські, лабораторні
заняття тощо)
Вид семестрового контролю
Максимальна кількість здобувачів
Мінімальна кількість здобувачів
(для мовних та творчих дисциплін)

2у-01-03_Американський варіант англійської мови (рівень С2)
Усі галузі / спеціальності
Англійської філології
Другий (магістерський)
1 курс, 2 семестр
Англійська
Рівень знання англійської мови не нижчий С1: наявність сертифікату
про отримання рівня С1 (Advanced Level) або складання вступного
випробування у вигляді тесту формату ЗНО на момент обрання
дисципліни з університетського каталогу (результат не нижчий за 75
балів із 100).
Особливості фонетики, граматики, лексики американського варіанту
англійської мови, відмінності між британським та американським
варіантами англійської мови, особливості підготовки до іспитів
TOEFL та IELTS. Детальний аналіз формату іспитів, обговорення
кожного етапу іспитів (reading test, listening test, speaking test and
writing test), відпрацювання різних стадій складання іспитів та
складання пробного іспиту формату IELTS (або TOEFL) наприкінці
курсу.
Американський варіант англійської мови є поширеним у сучасній
міжнародній науковій та діловій комунікації. Володіння
американською англійською на рівні С2 дасть можливість брати
участь у міжнародній науковій та діловій співпраці з іноземними
партнерами та публікувати власні наукові розвідки в американських
виданнях з наукометричних баз.
У результаті навчання студенти отримають знання щодо
особливостей американського варіанту англійської мови, матимуть
уявлення про характерні риси американської культури, про
структуру, формат та вимоги до складання іспитів TOEFL та IELTS,
отримають практичні навики підготовки до тестів такого формату.
Набуті знання й уміння дозволять організовувати процес свого
навчання й самоосвіти; самостійно опрацьовувати та аналізувати
інформацію з різних джерел; застосовувати знання в практичних
ситуаціях, розуміти особливості складання іспитів TOEFL та IELTS,
брати участь у міжнародній науковій та діловій співпраці з
іноземними партнерами та публікувати власні наукові розвідки в
американських виданнях з наукометричних баз.
Використанні ресурсів загальноуніверситетської та кафедральної
бібліотек, мережі Internet з вільним доступом, колекцій цифрового
репозиторію. Для проведення практичних занять використовується
мультимедійне
обладнання,
обладнання
лабораторій
і
спеціалізованих кабінетів (лабораторія «Сучасні технології навчання
іноземних мов», мультилінгвальний клас).
Практичні заняття
Диференційований залік
30
15

