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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ІСПИТІВ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом є вивчення англійської мови на рівні Upper-Intermediate, 

або B2 (за CEFR), достатньому для спілкування англійською мовою 

майже в усіх сферах, складання іспиту B2 First (FCE) та підготовки 

до інших міжнародних іспитів.  

Чому це цікаво/ треба 

вивчати (мета) 

Курс розрахований передусім для студентів, які планують складати 

іспит B2 First (FCE), оскільки основна увага курсу зосереджена на 

форматі та специфіці завдань цього іспиту. Проте курс може бути 

також корисним для тих, хто у подальшому планує складати інші 

міжнародні іспити (IELTS, TOEFL), оскільки іспит FCE хоч і 

відрізняється за структурою, але перегукується зі змістом 

випробувань TOEFL та IELTS, де слід продемонструвати навички 

володіння англійською мовою у всіх її проявах: в читанні і мовленні, 

розумінні на слух і письмі. Поради й методики з цього курсу 

допоможуть покращити навички читання, письма та говоріння 

англійською мовою та побудувати техніку, яка допоможе досягти 

успіху під час іспитів з англійської мови. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс допоможе поглибити рівень знань до Upper-Intermediate (B2), 

який допоможе вам успішно скласти іспит B2 First (FCE), а також 

отримати практичні навички володіння англійською мовою для 

навчання та роботи.  На цьому рівні мова студента поповниться 

синонімами вже знайомих слів, фразовими дієсловами та сталими 

виразами, що дозволить розуміти головні ідеї складних автентичних 

текстів, підтримувати бесіду з різних тем, висловлюючи свої думки 

та наводячи вагомі аргументи, виконувати письмові роботи згідно з 

визначеними форматами: есе, формальні і неформальні листи, статті, 

звіти.  

 

https://www.englishdom.com/blog/upper-intermediate-uroven-vladeniya-anglijskim-b2/


 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Курс спрямований на формування іншомовної комунікативної 

компетентності у таких видах мовленнєвої діяльності, як 

сприймання на слух, читання, говоріння та письмо, зокрема: 

вдосконалення базових знань фонетичної, лексичної, граматичної 

систем англійської мови та здатність вміло їх застосовувати у 

продукуванні своїх висловлювань; вдосконалення умінь та навичок 

говоріння (монологічне та діалогічне мовлення), аудіювання, 

читання та письма; здатність використовувати мовний матеріал для 

досягнення комунікативних, інформативних, когнітивних та інших 

цілей; вміння висловлювати свої думки без попередньої підготовки; 

здатність доносити інформацію співрозмовнику; здатність 

сприймати мову на слух та розуміти співрозмовника; розуміти на 

слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти 

різних жанрів і видів; сприймати, аналізувати та узагальнювати 

інформацію; логічно й послідовно оформлювати висловлювання; 

критично оцінювати інформацію та використовувати її; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 

потреб. 

 
Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1. The Overview of the International English Proficiency Exams: IELTS, 

TOEFL, Cambridge Exams (B2 First (FCE), Advanced (CAE)), etc. The 

Structure of First (FCE). 

2. Fashion Matters. Appearance and Clothing. Phrasal Verbs. 

Comparison: Adjectives and Adverbs. 

3. The Virtual World. Computers, the Internet. Collocations. Review of 

Present Tenses. 

4. Going Places. Travel and Holidays. Modals 1: Obligation, Necessity 

and Permission. Prepositions of Location. 

5. Mixed Emotions. Review of Past Tenses. 

6. Personality. Past and Present Participles. 

7. Sport. Gerunds and Infinitives. 

8. Education. Reporting.  

9. Jobs and Work. Career. Perfect Tenses. 

10. Advertising. Products and Promotion. Modals 2: Speculation and 

Deduction. Order of Adjectives. 

11. Technology and Inventions. Space. The Passive. 

12. The Environment. Countable, Uncountable Nouns. 

13. Food. The Article. Possession. Prepositions of Time. 

14. Hobbies. Relative Clauses. 

15. The Body and Health. Modals 3: Advice and Suggestion. 

16. Crime. Conditionals. 

17. City Life. Mixed Conditionals. 

18. Books. Music. The Media. Concessive Clauses. Complex Sentences. 

19. Natural Disasters. I wish / If only. 

20. Humour. The Grammar of Phrasal Verbs. 

Види занять: практичні  

Методи навчання: інтерактивні та комунікативні методи (дискусії, 

навчальні ігри, метод мозкового штурму, діалоги, презентації), 

проектна робота; методи TBLT (task-based language learning), методи 

TPS (think-pair-share). 

Форми навчання: очна, дистанційна 



 

 

Пререквізити Знання з англійської мови, отримані на 1-2 курсах першого 

(бакалаврського) рівня 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при складанні іспиту 

для отримання сертифіката B2 First (FCE), подальшої підготовки до 

IELTS та TOEFL, складанні ЄВІ для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр», а також для вивчення 

дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» та 

«Ділова іноземна мова».  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

- 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Національний авіаційний університет, корпус 8, поверх 11, 

ауд. 8.1106 

Проектор, ПК. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Усне спілкування, письмове тестування 

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач КОНОПЛЯНИК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

Тел.: 050 998 97 63 

E-mail: lesia.konoplianyk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: корпус 8, поверх 11, ауд. 8.1102 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в можливості для 

студентів підвищити свій рівень володіння англійською мовою до В2 

та підготуватись до успішного складання міжнародних іспитів, 

передусім B2 First, оскільки акцентується увага на специфіці завдань 

цього іспиту та стратегіях читання, прослуховування текстів та 

вирішення різних типів завдань.  

Лінк на дисципліну Google Classroom 

Код доступу: aus4bda 

 


