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ОП «Графічний дизайн», «Дизайн середовищі», «Дизайн одягу», «Монументально-декоративна 

скульптура», «Сакральне мистецтво», «Монументальний живопис», «Реставрація творів 

мистецтва», «Актуальні мистецькі практики», «Художнє дерево», «Художнє скло», «Художній 

розпис тканин», «Художнє ткацтво», «Художній метал», «Художня кераміка»  

1-5 семестри, 2022-2023 н.р. 

Викладачі: Попович Ярина Мирославівна, Солук Наталія Вікторівна, Хомик Наталя 

Олександрівна, Кудиба Світлана Миколаївна, Киянка Віра Олександрівна 

Телефон: 032 270 85 49 

Emails: yaryna.yatsyuk.lnam@gmail.com; natalysoluk@gmail.com; natali.levch@gmail.com; 

kudyba.svitlana@gmail.com; virakyyanka@gmail.com 

Аудиторії де проходитимуть заняття: кафедра СГН (вул.Кримська, 30) 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

кількість кредитів ECTS 15 

вид заняття загальна кількість годин 

Лекції                                 16 

практичні заняття 134 

самостійна робота студента             300 

 
КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 

Ми зустрічатимемось з вами на заняттях раз в тиждень. Всі консультації пов’язані з 

завданнями проводитимуться під час занять. Додаткові індивідуальні консультації, які 

стосуються змісту курсу чи інших питань пов’язаних з освітнім процесом – за попередньою 

домовленістю.  

 
АНОТАЦІЯ КУРСУ 

 

Цей курс є удосконаленням вивчення іноземної мови рівня В1 (продовження програми 

по закінченню загальноосвітньої середньої школи) з переходом до рівня В2. В Основі курсу 

закладено принцип узагальненого формування у студентів професійних мовних компетенцій, 

що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та 

професійного середовища, а також опрацювання базових стратегій та принципів підготовки до 

вступного іспиту в магістратуру у форматі ЗНО рівня В2.

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА 
(АНГЛІЙСЬКА) МОВА » 
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mailto:natalysoluk@gmail.com
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МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 
 

Метою курсу є допомогти студентові вдосконалити навички читання, письма і 

сприйняття на слух інформації іноземною мовою, опанувати навички спілкування іноземною 

мовою у межах побутової та фахової тематики, ознайомити зі світовою культурою та 

звичаями.   

Цілі курсу спрямовані на розвиток та поглиблення навичок застосовувати знання у 

практичних ситуаціях в іншомовному середовищі, використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології , пошук, оброблення і аналіз інформації з різних джерел . Цілями 

курсу також передбачено здатність працювати в команді, зокрема в міжнародному контексті 

та розробляти і управляти проектами за кордоном.  

 
    РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

За результатами вивчення цього курсу ви повинні: 

1. Опанувати фаховий лексичний запас; 

2. Знати граматичні конструкції та структури функціонального вжитку, необхідні для 

адекватного висловлення думки в межах побутової та фахової тематики; 

3. Вміти грамотно висловлювати власну думку в межах передбаченої програмою 

тематики; 

4. Сприймати на слух інформацію середньої складності і передавати зміст почутого; 

5. Читати тексти середнього рівня складності і передавати зміст прочитаного; 

6. Коректно передавати у письмовій та усній формах почуту і прочитану інформацію, а 

також власні висловлювання.  

7. Підготувати студента до здачі вступного іспиту в магістратуру (ЄВІ); 

8. Підготувати студента до перспективи здачі міжнародних іспитів на визначення рівня 

володіння англійською мовою.  

 
ФОРМАТ КУРСУ 

Формат викладання дисципліни «Іноземна мова» передбачає наше з вами живе 

спілкування, практичні заняття в аудиторії, а також самостійну роботу. Аудиторні заняття 

передбачають вивчення граматичних форм та конструкцій, фахової і тематичної лексики та 

вдосконалення навичок Listening, Speaking, Writing, Reviewing. Кожне заняття покриватиме 

певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Самостійна робота націлена на те, 

щоб розширити кругозір студента у сфері світового мистецтва шляхом покращення навичок 

читання та перекладу автентичних текстів.  

 
ЛІТЕРАТУРА КУРСУ 

Наявність базового підручника Longman Exam Activator є обов’язковою вимогою для 

роботи в аудиторії та складання підсумкового контролю. Необхідні матеріали для 

самостійної і додаткової роботи доступні в електронному варіанті на кафедрі та 

безпосередньо у викладача. 

 

1.  Hastings Bob, Uminska Marta, Chandler Dominika, Hegedus Kristof, Longman Exam 

Activator. Poland: Cronos Pro, 2011. 232 p.  

2. Hastings Bob, Uminska Marta, Chandler Dominika, Longman Exam Accelerator. Poland: 

Cronos Pro, 2013. 176 p. 

3. Antonia Clare, JJ Wilson. Speakout 2nd edition. Intermediate Plus. Students’ Book. 

(Pearson, 2018.) 

4. Сучасне зарубіжне англомовне мистецтвознавство: збірник статей навчально-

методичне  видання. Вип. 6/ укладачі: Кудиба С.М., доцент, кандидат філологічних 

наук; Киянка В.О., доцент, кандидат педагогічних наук; Прач В.П., доцент, кандидат 

філологічних наук; Проскурняк М.Б., ст. викладач; Стойка Б.М., ст. викладач; Попович 

Я.М., викладач; Стеблевич О.Г., викладач. Львів: ЛНАМ, 2017. 96 c. 

5. Mark Foley, Diane Hall. My Grammar Lab. Intermediate B1/B2 (12th edition). Pearson 

Education Limited, 2019. 396 p. 
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6. Mark Foley, Diane Hall. My Grammar Lab. Advanced C1/C2 (12th edition). Pearson 

Education Limited, 2019. 410 p. 

7. Англійсько-український словник термінів мистецтва / уклад. Якубяк М.В., Бурак М.І., 

Кищак С.І., Кудиба С.М., Проскурняк М.Б., Солук Н.В., Львів: НДС ЛНАМ, 2011. 308 

с. 

8. Українсько-англійський термінологічний словник-мінімум: довідник для студентів та 

аспірантів ЛНАМ/ уклад. Якубяк М.В., Жулкевська В.О., Буряк М.І., Проскурняк М.Б., 

Левченко Н.О., Липецький А.Д., Попович А.І.), Львів: ЛНАМ, 2012. 68 с. 

 

       ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ТА ОЦІНЮВАННЯ       
 

ЗАВДАННЯ 

               Даний курс є практичною дисципліною, яка поєднує в собі аудиторну роботу та 

самостійну роботу студента. Самостійна робота включає в себе виконання завдань на закріплення 

вичитаного матеріалу, а також додатковий фаховий матеріал на базі розроблених кафедрою 

методичних посібників професійного спрямування. Завдання для самостійного опрацювання 

студент отримує на початку кожного семестру відповідно. Контроль за виконанням домашніх 

завдань проводиться кожної пари, а перевірка опрацьованої додаткової (фахової) самостійної 

роботи проводиться в кінці кожного семестру. 

 

* Домашні завдання приймаються написаними безпосередньо в базовому підручнику не пізніше, 

ніж на наступній парі за розкладом. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кожне завдання виконане під час очного чи дистанційного навчання оцінюється за 

чотирма критеріями. Критерій перший: Процес (25% від загальної оцінки). Ви були 

присутніми на заняттях (онлайн консультаціях), докладали зусилля до виконання завдань. 

Критерій другий: Розуміння (25% від загальної оцінки). Ви виконали поставлене перед вами 

завдання. У роботі можна прослідкувати застосування та розвиток отриманих в процесі 

навчання знань та умінь. Критерій третій: Виконання (25% від загальної оцінки). Ви 

своєчасно продемонстрували всі результати навчання передбачені цим курсом. Критерій 

четвертий: Критика (25% від загальної оцінки). Цей критерій стосується зовнішньої оцінки 

вашої роботи викладачем.  

Ваша підсумкова оцінка виводиться з середнього балу. Розподіл балів за завданнями 

представлений в наступній таблиці. 

ЗАВДАННЯ ОЦІНКА 

Тестування 2x10 балів 

КМР 30 балів 

Самостійна робота 40 балів 

Відвідування 10 балів 

  

Оцінювання результатів навчання студентів Академії здійснюється відповідно до 100- бальної та 

національної шкали оцінювання, наведеної в таблиці. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК: 

90-100 Відмінно 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю 

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни 



4 
 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

У випадку дистанційного навчання вам потрібно кожного тижня завантажувати виконані завдання 

на Google Classroom. 

 

 

          ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН КУРСУ          
 
Семестр 1 
 

 
№ 

 
ТЕМА* 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

1 
Course overview. Placement test  

2 Present vs past EA** p.174-177  

 

3 

 

Perfect tenses  EA** p.178-180,  

 

4 The future EA** p.181-182 

 

5 Future intentions EA** p.181-182 

6 Tenses in comparison Practice exercises. Revision  

7 Test paper Grammar material EA** p.174-182 

8 Conditionals EA** p.183-185 

9 Passive voice EA** p.186-188  

 

10 Have smth done EA** p.188-189  

 

11 Modal verbs 1 EA** p.190-191  

 

12 Modal verbs 2 EA** p.192-193 

 

13 Test paper Grammar material EA** p.183-193 

14 Term test paper 1 Summary of material studies 

15 Term test paper 2 Additional individual work 

Additional individual work 

(Самостійна робота) 

 

Working out general art terms p.43-48 

***See.№9 
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Семестр 2 
 

 
№ 

 
ТЕМА* 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

1 
Quantifiers / Articles EA** p.194-196  

 

2 Indefinite pronouns / Possessives EA** p.197-199  

 

3 

 

Adjectives 

 

EA** p.200-201  
 

4 Test paper Grammar material EA** p.194-201 

 

5 Reported speech 1 EA** p.202-204  
 

6 Reported speech 2 EA** p.202-204 
  

7 Indirect questions  EA** p.202-204 
 

8 Relative clauses EA** p.205-207 
 

9 Test paper Grammar material EA** p.202-207 

 

10 Linking words  EA** p.208-209  

11 Prepositions of time / place  EA** p.210-211 

12 Dependent prepositions EA** p.210-211 

13 Verb patterns / Question tags EA** p.212-213 

14 Term test paper 3 Summary of material studied 

15 
Term test paper 4 Additional individual work 

 

Additional individual work (Самостійна 

робота) 

Working out general art terms p.56-60 

***See.№9 
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Семестр 3 

 

 
№ 

 
ТЕМА* 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

1 
Listening comprehension 1 

Exam strategies 

EA** p.10-13 

 

2 Listening comprehension 2 

Types of exercises 

EA** p.14-19 

3 

 

Writing. General comprehension 

 

EA** p.40-48  

 

4 Reading comprehension 1  

Exam strategies 

EA** p.20-23 

 

5 Reading comprehension 2 

Types of exercises 

EA** p.24-27 

6 Reading comprehension 3 

Types of exercises 

EA** p.28-29 

7 Test paper Grammar material  

EA** p.10-29 

8 Use of English EA** p.30-31 

9 Sentence transformation EA** p.31-33 

 

10 Multiple choice EA** p.34-35  

 

11 Open cloze EA** p.36-37  

 

12 Word building EA** p.38-39 

 

13 Test paper Grammar material  

EA** p.30-39 

14 Term test paper 5 Summary of material studies 

15 Term test paper 6 Additional individual work 

 

Additional individual work 

(Самостійна робота) 

Working out: 

1. general art terms p.61-65 

***See №9 

2. text on art p.4-23 

***See №3 
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Семестр 4  

 

 
№ 

 
ТЕМА* 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

1 
People, family & social life 1 EA** p.70-73 

 

2 People, family & social life 2 EA** p.74-77 

 

3 

 

Home 1 EA** p.78-81,  

 

4 Home 2 EA** p.82-85 

 

5 Back to school 1 EA** p.86-89 

6 Back to school 2 EA** p.90-93 

7 Test paper Thematic material  

EA** p.70-93 

8 Work 1 EA** p.94-97 

9 Work 2 EA** p.98-101 

 

10 Food 1 EA** p.102-105  

 

11 Food 2 EA** p.106-109 

 

12 Shopping & services 1 EA** p.110-113 

 

13 Shopping & services 2 EA** p.114-117 

14 Test paper 7 Thematic material  

EA** p.94-117 

15 Term test paper 8 Additional individual work 

Additional individual work (Самостійна 

робота) 

Working out texts on art p.24-47 

***See №3 
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Семестр 5 

 

 
№ 

 
ТЕМА* 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

1 
Travelling & tourism 1 EA** p.118-121 

 

2 Travelling & tourism 2 EA** p.122-125 

 

3 

 

Culture & free time  EA** p.126-129, p.130-133 

 

4 Health EA** p.142-145, p. 146-149 

 

5 Nature & environment EA** p.150-153, p.154-157 

6 Test paper  Thematic material  

EA** p.118-157  

7 Term test paper 8 Additional individual work 

8 Philosophy of Art  

9 The Interpretation of Art    

10 The Mediums of Art  

11 Differences in the Arts related to 

Mediums  

  

12 Art as Expression  

13 Art as Form  

14 Art as Imitation  

15 Art as Means of Moral 

Improvement 

 

Additional individual work 

(Самостійна робота) 

Working out texts on art p.48-60 

***See.№3 

Oral speech ‘My department’ & ‘My 

major” 

 

*див. базовий підручник 1 у списку літератури 

** Exam Activator 

***References 
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ПОЛІТИКИ КУРСУ            
 
ВІДВІДУВАННЯ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Відвідування занять є обов’язковою умовою. Ви можете пропустити 4 аудиторних години (2 

заняття, але не поспіль, протягом одного семестру) без пояснень. Часткове відвідування заняття 

(пізній прихід) дорівнює 1/2 відсутності. За кожну відсутність яка перевищує дозволений ліміт 

ваш підсумковий бал буде знижено. Зниження підсумкової оцінки може сягати навіть 25 балів 

(Див. рубрику про оцінювання). Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила 

присутність ваша атестація буде під загрозою. Ви можете виконати всі завдання однак 

провалити курс через прогули. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись 

пропуски занять через: 

1. хворобу (за умови супровідної документації); 

2. події пов’язані з діяльністю ЛНАМ (за попереднього повідомлення деканатом); 

3. юридичні зобов’язання студента; 

 

Обов'язоком студента є повідомити викладача про причини відсутності та надати 

супровідну документацію в деканат відповідно до правил ЛНАМ. 

ЕКЗАМЕНИ, ЗАЛІКИ 

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є реалістичне 

планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Роботи, які 

виконані невчасно, або представлені із запізненням, не приймаються. Допуск до 

повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок 

ліквідації академічних заборгованостей». (Див. https://bit.ly/2NQnaIn) 

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в 

розділі про відвідування. 

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 

Користуватись електронними приладами під час занять не в освітніх цілях заборонено. 

Під час практичних занять, в ургентних випадках, ви можете відповісти на телефонний дзвінок, 

але за межами аудиторії. Проте така телефонна розмова не може тривати довше, ніж 2хв..  

 

           АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ        
ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: Чесність, Довіра, 

Справедливість, Повага та Відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе 

персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. 

 
            ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про освіту» є такі основні види порушень 

академічної доброчесності: Академічний плагіат – «оприлюднення (частково або повністю) 

наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства». Самоплагіат – 

«оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як 

нових наукових результатів». Фабрикація – «вигадування даних чи фактів, що використовуються 

в освітньому процесі чи наукових дослідженнях». Фальсифікація – «свідома зміна чи 

модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень». 

Списування – «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання». Обман – 

«надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації 

освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування». Хабарництво – «надання (отримання) учасником освітнього 

процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 
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переваги в освітньому процесі». Необ’єктивне оцінювання – «свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання здобувачів освіти». Будь які прояви академічної недоброчесної 

компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ. 

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться в 

залежності від складу порушення аж до позбавлення права атестації. Детальніше про політику 

академічної доброчесності в ЛНАМ дивіться положення «Про запобігання порушення права 

інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, 

науковій та науково дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ» за цим 

посиланням: (https://bit.ly/2NQnaIn). 

 

 
Зміни в організації цього курсу задля ефективного навчання є виключним правом викладача. Ці зміни, 

однак, не можуть стосуватись мети, результатів навчання, а також політики академічної 

доброчесності.

https://bit.ly/2NQnaIn
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