Опис вибіркової навчальної дисципліни
Код та назва дисципліни

2у-01-04_Розмовна англійська на рівень С1-С2 (Advanced
SpeakingEnglish, level C1-C2)

Рекомендується для галузі знань
(спеціальності, освітньої програми)

Усі галузі / спеціальності

Кафедра

Англійської філології

П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО

Другий (магістерський)

Курс, семестр (в якому буде викладатись)

1 курс, 2 семестр

Мова викладання

Англійська

Пререквізити (передумови вивчення
дисципліни)

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба вивчати

Чого можна
навчання)

навчитися

(результати

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями (компетентності)

Інформаційне забезпечення

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 використання англійської мови на рівні С1-С2, практика та
вдосконалення розмовних навичок, з використанням лексики та граматики
найвищого рівня, підготовка студентів до спонтанних дискусій на будьяку тематику, а також практика проведення студентами усних
підготовлених презентацій формату TED TALKS.
Оволодіння мовленнєвими навичками з іноземної мови на рівні С1-С2
дасть можливість студентам вільно спілкуватися англійською мовою на
різну тематику, використовуючи при цьому лексику та граматику
найвищого рівня. Студенти можуть використати ці знання під час
складання усної частини таких екзаменів, як IELTS або TOEFL. Студенти
матимуть практичні навички проведення усних презентацій англійською
мовою, як академічного формату, так і загального напрямку. Володіння
розмовною англійською мовою на рівні С1-С2 є необхідною передумовою
для участі у програмах академічної мобільності в країни Європи та США.
У результаті навчання студенти матимуть достатній рівень знань
англійської мови для складання усної частини іспитів на рівні С1-С2,
зможуть вільно спілкуватися англійською на різну тематику, зможуть
проводити усні презентації формату TED TALKS.
Набуті знання й уміння дозволять організовувати процес свого навчання й
самоосвіти; самостійно опрацьовувати та аналізувати інформацію з різних
джерел; застосовувати знання в практичних ситуаціях, складати іспити з
англійської мови на рівні С1-С2, знайомитися з найновішими відкриттями
у професійній галузі в наукометричних базах Scopus та Web of Science
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).

Види навчальних занять (лекції,
практичні, семінарські, лабораторні
заняття тощо)

Практичні заняття

Вид семестрового контролю

Диференційований залік

Максимальна кількість здобувачів

30

Мінімальна кількість здобувачів (для
мовних та творчих дисциплін)

15

