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Силабус навчальної дисципліни 

«Popular Life Hacks in English»  

(«Популярні лайфхаки англійської мови») 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова  навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Popular Life Hacks in English» спрямована 

на розгляд і практичному використанні синонімічних та 

фразеологічних лексичних одиниць іноземної мови у художньому та 

офіційному дискурсі. Разом з інтерактивними вправами з 

аудіювання  сприятимуть покращенню розумінню англійської мови. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

    Даний курс складається з двох основних частин це: Reading Hacks, 

де будуть розглянуті найбільш поширені  вправи при роботі з 

текстом (множинний вибір, вибрати правильне твердження, 

заповнення пропусків), а також Listening Hacks, яке містить 

диференційні завдання з аудіювання. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення та вдале використання набутих практичних знань 

будуть корисними при підготовці до міжнародних екзаменів з 

англійської мови  на рівень B1-B2. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми 

Використанням різного роду онлайн словників для знаходження 

конкретної інформації  

Здатність до створення власних інтерактивних вправ з 

використанням наявного відео та аудіо матеріалу . 

Здатність розуміти прочитаний текст та текст в аудіо форматі на 

певні теми 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність учитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до опису  картинок та певних ситуацій пов’язаних з 

повсякденним вживанням 

Здатність до монологічного та діалогічного мовлення, 

використовуючи слова і вирази з тем, пройдених під час курсу  

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ 1 

Reading Hacks 

Тема 1. “Topic sentences”  та завдання з ними  

Тема 2. “Gapped text”: зв’язувальні слова, відносні займенники та 

конструкції з ними, дієприкметник теперішнього та минулого часів 

Тема 3. ”Summary”:заповнення пропусків, використовуючи 

обмежену кількість слів 

Тема 4. Multiple choice:  варіанти тестів з множинним вибором 

Тема 5. True/False/Not Given: розгляд синонімічних та 

антонімічних рядів слів 

МОДУЛЬ 2  

Listening Hacks 

Тема 6. Listening for Gist: огляд завдань  на загальне розуміння 

прослуханого  

Тема 7. Listening for Detail: огляд завдань  на детальне  розуміння 

прослуханого  

Тема 8. Використання онлайн сервісів для редагування та 

створення  аудіо відео файлів (Edpuzzle, Learning Apps). 

 

Пререквізити Повна загальна середня освіта  

Постреквізити 

Навички, набуті з даної дисципліни можна використовувати в 

практичних цілях,  як для  підготовки до екзаменів так і до 

дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». Крім 

того, отримані знання можуть бути корисними в дозвіллі при 

перегляді відео та аудіо контенту мовою оригіналу. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Bonamy D. Technical English 4: Student’s Book / D. Bonamy. – 

Pearson Longman, 2014. – 126 p. 

2. Destination B2: Grammar and Vocabulary: Student’s Book / M. 

Mann, S. Taylore-Knowles – Macmillan Publishers, 2013. – 80 p. 

3. Esteras S. R. Infotech: English for Computer Users : Student’s 

Book / Santiago RemachaEsteras. – [4-th Edition]. – Cambridge: 

University Press, 2008. – 160 p. 

4. Glendinning E. H, J. McEwans G. Oxford English for Information 

Technology: Student’s Book / E. H. Glendinning, J. McEwans . – [2-nd 

Edition]. – Oxford: University Press, 2012. – 222 p. 

 

 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Допоміжна 

1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Науково-технічний переклад в ІТ» навчання / І. Ф. 

Шилінськаю – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014. – 51 с. 

2. Ніжнік Л.І. English and Computer Science. Навчальний посібник 

з англійської мови для студентів факультету комп’ютерних наук. /  

Укл. Л.І. Ніжнік. – Чернівці, 2013. – 188 с. 

3. Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з 

обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. 

Пройдаков, Л.А.Теплицький. – [2-ге вид.]. – К.: Софт Прес, 2010. – 

824 с. 

4. Шилінська І. Ф., Штохман Л. М. Англійська мова (для 

студентів спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології»)»: 

Навчальний посібник / І.Ф. Шилінська, Л. М. Штохман – Тернопіль: 

ФО-П Шпак В. Б. – 2016. – 148 с.  

5. Jon Naunton. Profile Pre-Intermediate. − Oxford University Press, 

2008. − 345 

 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. http://www.lingvo.ua 

2. https://english4it.com.ua/ 

3. https://www.stopfail.com/?gclid=EAIaIQobChMI8e_aiL6z6wIVie

myCh1f7wXeEAAYASAAEgKKrvD_BwE 

4. https://english4it.online/ 

5. https://medium.com/english4it 

6. https://jobs.dou.ua/companies/english-for-it/ 

7. https://www.fluentu.com/blog/business-english/english-for-

information-technology/ 

8. https://t-english.org/ 

9. https://englex.ru/english-for-it-specialists/ 

10. https://www.youtube.com/watch?v=PTAI7NXHX0I 

 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції  17 18 

Практичні 34 36 

Самостійна робота 39 36 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Циклова комісія іноземних мов 

Відділення Юридичне  відділення 

http://www.lingvo.ua/
https://english4it.com.ua/
https://www.stopfail.com/?gclid=EAIaIQobChMI8e_aiL6z6wIViemyCh1f7wXeEAAYASAAEgKKrvD_BwE
https://www.stopfail.com/?gclid=EAIaIQobChMI8e_aiL6z6wIViemyCh1f7wXeEAAYASAAEgKKrvD_BwE
https://english4it.online/
https://medium.com/english4it
https://jobs.dou.ua/companies/english-for-it/
https://www.fluentu.com/blog/business-english/english-for-information-technology/
https://www.fluentu.com/blog/business-english/english-for-information-technology/
https://t-english.org/
https://englex.ru/english-for-it-specialists/
https://www.youtube.com/watch?v=PTAI7NXHX0I
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач (і) 

 

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ МАРКУ 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Foreign.Philologists 

E-mail: v.marku@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу  в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4428. 
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