
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

 ________________________________факультет іноземних мов_________________________________________ 
    (назва інституту/факультету) 

 Кафедра _______________кафедра англійської мови_______________________ 
(назва кафедри) 

           
СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 
___________ Друга іноземна мова (англійська)_English as a Second Language________ 

(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 
________________________обов’язкова_______________________ 

  (вказати: обов’язкова) 
 

Освітньо-професійна програма ____Англійська мова і література та друга іноземна 
мова________________________________________________________ 
      (назва програми) 
Спеціальність ____014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська))___  
      (вказати: код, назва) 
Галузь знань ___________________01 «Освіта / педагогіка»_______________________ 
      (вказати: шифр, назва) 
Рівень вищої освіти __________перший (бакалаврський)_____________ 
                   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 
___________________________ факультет іноземних мов______________________________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  
Мова навчання ____________англійська мова_________________ 
          (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 
 
Розробники:____асистент каф. англ. мови  Орищук Сергій Васильович_____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
 
Профайл викладача (-ів) http://english.chnu.edu.ua/?page_id1=8&lang=uk  
 
Контактний тел.  (099)1270141 + dept phone 
E-mail:   s.oryshchuk@chnu.edu.ua  
Сторінка курсу в Moodle Дайте посилання на дисципліну в системі Moodle 
Консультації   Зазначте формат і розклад проведення консультацій 
    Очні консультації: кількість годин і розклад присутності 
    Онлайн-консультації: Розклад консультації. 
    Очні консультації: за попередньою домовленістю.  
    (Наприклад: понеділок та четвер з 14.00 до 15.00). 
 



1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна формує професійні компетентності та розуміння професійної діяльності 

майбутніх учителів іноземної мови та літератури (англійської)  основної (базової) середньої школи, а саме, 
знання сучасної англійської мови. 

2. Мета навчальної дисципліни:  
Вивчення другої іноземної покликано розвинути навички критичного мислення, говоріння, читання, 

аудіювання, письма; систематизувати та розширити словниковий запас; вивчити принципи процесу написання 
різних видів есе, промов, електронних листів. Розвиток у студентів умінь та навичок користування іноземною 
мовою як засобом спілкування супроводжується розширенням їх загальноосвітнього кругогляду за допомогою 
лінгвокраєзнавчої та літературознавчої інформації, подальшим розвитком їх логічного мислення з метою 
прищепленням їм навичок критичного підходу до матеріалу, який вивчається. 

3. Завдання:   
ЗК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 2 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 
ЗК 3 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗК 4 Здатність працювати в команді 
ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК 6 Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях 
ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 9 Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності 
ЗК 10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання. 
ФК 8. Здатність дотримуватися сучасних мовних норм (з іноземної та державної мови), 
володіти іноземною мовою на рівні не нижче С1, використовувати різні форми й види 
комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту.  
ФК 9. Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й 
породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмової формах 
(іноземною мовою, державною мовою), володіти методикою розвитку зв’язного мовлення 
учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт. 
ФК 11. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати 
різні методи й методики аналізу тексту.  

4. Пререквізити. Для ефективного засвоєння дисципліни здобувач вищої освіти має 
вивчити до початку курсу такі предмети:  

 
Друга іноземна мова (курс 2); 
 
 

5. Результати навчання  
Знати: 
ПР 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній 
діяльності.  
ПР 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПР 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 
Вміти:  
ПР 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації.  
ПР 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 
жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 
професійній, науковій сферах життя.  
ПР 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз 
текстів різних стилів і жанрів. 
  



3. Опис навчальної дисципліни 
3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 3 5,6 7,5 225 2  90   135  Залік/іспит 
Заочна  3 5,6 7,5 225 2  20   205  Залік/іспит 

 
3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Теми практичних 

занять Змістовий модуль 1.  

Тема 1. (U1. People) 4  4   7 1  1   5 
Тема 2. (U2.The 
Environment) 5  5   16 2  2   25 

Тема 3. (U3. Our 
World) 5  5   16 2  2   25 

Тема 4. (U4.Moods 
&Feelings) 5  5   16 2  2   25 

Разом за  ЗМ1 45  45   71 10  10   105 
Теми практичних 

занять Змістовий модуль 2. 

Тема 1. (U.5 Crime) 11  11   16 2,5  2,5   25 
Тема 2. (U. 6 
Technology)  11  11   16 2,5  2,5   25 

Тема 3. (U. 7 
Sports&Fitness) 11  11   16 2,5  2,5   25 

Тема 4. (U. 8 Nature 
Attacks!) 12  12   16 2,5  2,5   25 

Разом за ЗМ 2 45  45   61 10  10   100 

Усього годин  90  90   135 20  20   205 

3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

№ 
  

Назва теми 

1.  U1.People 



2.  U 2. The Environment 
3.  U 3. Our World 
4.  U 4. Moods&Feelings 
5.  U 5. Crime	
6.  U 6. Technology 
7.  U 7. Sports&Fitness 
8.  U 8. Nature Attacks! 

 
3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 

1 Тема 1. Job Interviews. Impression Management  
2 Тема 2. Protection of environment in Ukraine/abroad. 
3 Тема 3. The importance of travelling. 
4 Тема 4. Why do some people become shopaholics? 
5 Тема 5. Use of modern methods of investigation. 
6 Тема 6.	Everything is okay to eat in moderation. 
7 Тема 7. Influence of sports and fitness on our health. 
8 Тема 8. Problems in education during coronavirus times. 

 
3.2.3. Самостійна робота 

№ 
  

Назва теми 

1  Writing: expressing your opinion on a suggested topic. 
2 Writing an article for your college magazine. 
3 Making suggestions and recommendations on a given problem. 
4 Writing: a letter to your landlord. 
5 Writing: a letter to the employer. 
6 Writing: providing a balanced argument. 
7 Written translation of the literary text.  
8 Summary of the newspaper article. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача). 

 
4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  
Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  
Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
-  контрольні роботи; 
-  стандартизовані тести; 
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 
- аналітичні звіти;  
- реферати;  
- есе; 
- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 



- контрольні роботи; 
- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 
- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

	  Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 
дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає за 
поточні види контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (заліку 8 сем/екзамену 
9 сем). 

Кількість балів за кожну тему виводиться iз суми поточних видів контролю (за роботу 
на практичних заняттях, виконання тестових завдань, підготовку проектів). Кількість балів за 
модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. Максимальна кількість балів 
складає: за 1 модуль – 30 балів; за 2 модуль – 30 балів. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 
завершальному етапі – під час проведення іспиту з дисципліни. Максимальна кількість балів, 
яку студент може отримати у ході проведення підсумкового контролю становить 40 балів – 
по 10 балів за кожну відповідь екзаменаційного білету.  

Відповіді на питання №1, №2 та №3 в кожному з екзаменаційних білетів 
передбачають демонстрацію знань студента з 3 аспектів дисципліни дисципліни. 
Оцінювання відповідей на ці питання здійснюється за спільними критеріями.  

 
 
 
 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання 1, 2 та 3 :  

Бали Характеристика відповіді 
10 студент вичерпно висвітлює питання; чітко і конкретно висловлює головні 

моменти, наводить адекватні різноманітні приклади; вживає адекватні лексико-
граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує 
відповідь; 

9-8 студент достатньо повно висвітлює питання; правильно виокремлює головні 
моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні 
структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте відповідь 
має незначні неточності та помилки; 

7-6 студент неповно висвітлює питання; не акцентує увагу на головних моментах, 
наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні лексико-
граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 
відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

5-3 студент частково і недостатньо висвітлює питання; не акцентує увагу на 
головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає 
некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно 
будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;  

2-0 студент частково і недостатньо висвітлює питання; викладає недостатній для 
висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює головні думки; 
не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні лексико-
граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 
відповідь має велику кількість значних помилок. 

 
Відповіді на питання № 4 мають практичний характер (філологічний аналіз тексту) 

 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання 4:  

Бали Характеристика відповіді 



10 студент повністю та правильно виконує практичне завдання білета 
9-8 відповідь студента містить незначні неточності і практичне завдання виконано 

з незначними помилками 
7-6 відповідь студента містить неточності і практичне завдання виконано неповно 
5-3 відповідь студента містить значні неточності і практичне завдання виконано 

лише частково 
2-0 студент не в змозі виконати практичне завдання 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

 
Залік 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 
балів (залік) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий  
модуль 2 

40  100 Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 
7 7 7 7  8 8 8 8 

 
 

 
5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 
 1. Virginia Evans, Jenny Dooley. On Screen. Student’s Book B1+/B2. Newbury: Express 
Publishing. 2018. 

 5.2. Допоміжна 
1. CollinsCobuild English grammar. – London and Glasgow: Colins publishers, 2005. – 484p. 
2. Huddlestone R. Introduction to the grammar of English. – Cambridge: Cambridge University 

press, 2006. – 483p. 
3. Thompson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. – Oxford: Oxford university press, 

1980. – 369p. 
4. Thompson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. Exercises (in two books) – Oxford: 

Oxford university press, 1980. – 181p.,-199p. 
5. Virginia Evans-Lynda Edwards. Upstream, advanced C1, student’s book. – Express publishing, 

2003. – 256p. 
6. WeUpmanGuy. Wordbuider: MacmiUpan Publishers Limited, 1998. – 266p. 

7. WeUpmanGuy. Wordbuider: MacmiUpan Publishers Limited, 1998. – 266p. 
8. Hailey Sh. I married a best seller / Sheila Hailey. – NY.: Doubleday, 1978. – 287 p. 
9. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p. 
10. Longman Dictionary of English Idioms. – London: Longman, 1983. – 386 p. 
11. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1999. – 

1568 p. 
12. McCarthy V., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. – 247 p. 
13. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 1986. – 328 p. 
14. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265 p. 
15. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: 
Просвещение, 1980. – 272 с. 

16. Россоха М. The English Speaking World. – Тернопіль, 1996. – 117 с. 
 

 
   



 
6. Інформаційні ресурси 

1. Cambridge dictionary http://dictionary.cambridge.org/ 
2. Dictionary. com. www.dictionary.com/ 
3. Online Oxford Collocation Dictionary. URL: http://www.freecollocation.com 
4. Oxford dictionaries www.oxforddictionaries.com 
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14.  How to Say Situational Dialogues / EnglishwiUpeasy.com .  [Електронний ресурс].  –
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