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СИЛАБУС КУРСУ 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025  Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадні жанри 

Кількість кредитів: 12,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ, III, IV; курс, ІІІ, IV, V, VI,  

VII, VIII семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: англійська 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Івановська Ніна В’ячеславівна 

Контакти е-mail: n.ivanovska@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Старший викладач 

Презентація викладача 

У 2011 році здобула ступінь магістра у Київському національному лінгвістичному університеті за 

спеціальністю «Юрист зі знанням англійської мови».  

У 2013 році закінчила магістратуру у НАКККіМ та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 

«Мистецтвознавець. Експерт».  

У 2017 році здобула науковий ступень кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Теорія та історія 

культури».  

У 2018 році була співавтором підручника «Соціокультурне проектування в мистецтві: теорія та практика»  

З 2010-2021 роки працювала у НКММК «Мистецький Арсенал» менеджером освітніх та мистецьких проектів.  

Під час роботи у музеї два рази проходила стажування у США, в National museum of American history, у 

Вашингтоні та інших містах Америки: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго та Сієтл. 

Результатом стажування стало відкриття освітнього американського проекту SPARK!LAB у Мистецькому 

Арсеналі та розробка свого освітнього проекту для дітей та родин «Арсенал Ідей» основаного на здобутому 

міжнародному досвіді. 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Землянська Наталія Вячеславівна 

Контакти е-mail: zemlianska.nataliia@gmail.com 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Доцент 

Презентація викладача 

Землянська Наталія Вячеславівна – кандидат наук з держ.упр., доцент, 20 років досвіду викладання іноземної 

мови у вищих навчальних закладах студентам різних спеціальностей. Автор навчальних посібників та 

підручників для студентів економічних спеціальностей та для студентів-філологів, автор чисельних 

методичних рекомендацій та розробок. Автор понад 30 наукових статей та тез. Сфера наукових інтересів – 

державне управління в сфері освіти, методи викладання іноземних мов у ЗВО  з використання інформаційних 

технологій в викладанні іноземних мов, психологічні аспекти  вивчення іноземної мови, тощо. 

Презентація курсу 

Цей курс розроблений для студентів бакалаврів для того, щоб на початковому етапі формування, як 

майбутнього артиста, вони вже мали базові навички того як оформити CV, cover letter, розказати про себе, 

вміти презентувати свій талант, зробити відеопітчінг.  
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Опис курсу 

Цей курс розроблений для студентів бакалаврів, що спрямований на вивчення основних понять, 

термінів та лексики з англійської мови. Його зміст(мета) – сприяти формуванню грамотних, 

висококваліфікованих фахівців, які добре володіють англійською мовою, що, у свою чергу, стане важливим 

чинником інтелектуального та духовного зростання майбутніх фахівців.  У здобувачів вищої освіти 

розвиватимуться, зокрема, уміння: 

- комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях закордоном 

(зокрема в професійній діяльності)  

-  виховувати потреби вивчати англійську мову; 

-  володіти особливостями професійного мовлення; 

- виробити в них практичні навички правильно складати документи з професійної діяльності; 

- розширювати знання з професійної лексики; 

- користуватися спеціальною термінологією в усному і писемному мовленні. 

Практична частина курсу базується на цілісному викладі основних методик спілкування та функцій мови. 

Водночас програмою передбачено ознайомлення студентів із наявною різноманітністю сучасних правил з 

метою розкриття повного та грамотного володіння англійською мовою. 

Мета навчання 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні завдання 

у галузі сценічного мистецтва (циркові, сценічно-естрадні, театральні жанри) із залученням творчих, 

матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, застосуванням теорій, методів 

театрознавства, театральної педагогіки.  

Загальні компетентності (ЗК)  

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

8.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

13.Навички міжособистісної взаємодії. 

14.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

6.Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх сценічних образах. 

8.Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів (за жанрами). 

10.Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького (сценічного) 

висловлювання. 

11.Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом. 

12.Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей в творчо-виробничій 

сценічної діяльності. 

13.Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивальній та конкурсній діяльності, 

пропагуванні кращих зразків національної та світової сценічної спадщини. 

17.Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і мистецтва, 

користуючись професійною термінологією. 

Форми та методи навчання 

● Формами навчання з дисципліни «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)» є практичні заняття 

(180 годин) і самостійні 180 годин. 

● Методи навчання з дисципліни «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)» 

● словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

● наочні (ілюстрація, демонстрація); 

● практичні (практичні роботи, написання презентацій, доповідей, конспектування статей);  

● робота з підручником; 

● самостійна робота. 

Організація навчання 

Обсяг Тема 

Модуль 1 (практичні заняття) 

30 годин Змістовий модуль 1. Introducing, speaking & writing 
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4 Тема 1.1. CV. 

4 Тема 1.2. Cover Letter. 

4 Тема 1.3. Minute of glory. 

4 Тема 1.4. Video for the competition. 

4 Тема 1.5. Article about famous person. 

5 Тема 1.6. Article about a friend. 

5 Тема 1.7. Interviewing. 

30 години Змістовий модуль 2. Listening & writing, questioning. 

5 Тема 2.1. Dialogs about famous person. 

5 Тема 2.2. Dialog with a friend. 

5 Тема 2.3. Writing. 

5 Тема 2.4. True or false. 

5 Тема 2.5. Tests from article. 

5 Тема 2.6. Writing questions to the video. 

Модуль 2 (практичні заняття) 

15 годин Змістовий модуль 1. Work, rest and play 

3 Тема 1.1. Life Stories.  

3 Тема 1.2. British way of life. 

3 Тема 1.3. History of brands. 

2 Тема 1.4. Telling stories. 

2 Тема 1.5. Getting qualified. 

2 Тема 1.6. Strange jobs . 

15 годин Змістовий модуль 2. Entertainment. 

4 Тема 2.1. The silver screen. 

4 Тема 2.2. Movies. 

4 Тема 2.3. Theatre. 

3 Тема 2.4. Circus. 

15 годин Змістовий модуль 3. Different cultures. 

5 Тема 3.1. Cultural differences. 

5 Тема 3.2. Traditions around the world. 

5 Тема 3.3. Ukrainian customs and rituals. 

15 годин Змістовий модуль 4. Show business. 

5 Тема 4.1. Celebrities. 

5 Тема 4.2. Gossip and News. 

5 Тема 4.3. Achieving your goals. 

Модуль 3 (практичні заняття) 

15 годин Змістовий модуль 1. Festivals. 

4 Тема 1.1. Culture and heritage festivals in the USA.  

4 Тема 1.2. Theatre Festivals. 

4 Тема 1.3. Ukrainian Culture and Heritage Festivals. 

3 Тема 1.4. Music Festivals. 

15 годин Змістовий модуль 2. Open air theatre. 



4 
 

5 Тема 2.1. Theatrical processions and carnivals. 

5 Тема 2.2. Performance, Flash Mob, Happening. 

5 Тема 2.3. Military historical holidays and ceremonies. 

15 годин Змістовий модуль 3. Special holidays. 

5 Тема 3.1. Professional days and celebrations in Ukraine. 

5 Тема 3.2. Corporate parties, presentations and anniversaries. 

5 Тема 3.3. Celebrations for kids. 

15 годин Змістовий модуль 4. Technology and entertainment. 

5 Тема 4.1. Modern multimedia show. 

5 Тема 4.2. Laser show. Fireworks. 

5 Тема 4.3. Safety issues. 

180 годин  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

30 

теоретичні питання з дисципліни «Англійська мова (за фаховим 

спрямуванням)»  спрямовані  на контроль якості засвоєння студентами 

навчального матеріалу здійснюється під час практичних занять і містить 

перевірку рівня знань теоретичного матеріалу. 

20 

виконання письмової роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова (за 

фаховим спрямуванням)», порівняно з усною перевіркою, є глибина 

відповідей на запитання і виконання практичних дій, більша тривалість її 

проведення і підбиття підсумків, її проводять у формі письмових відповідей 

на запитання, які дають змогу оперативно визначити якість знань студентів. 

20 

підготовка презентацій, резюме, статей з навчальної дисципліни «Англійська 

мова (за фаховим спрямуванням)» використовуються для оцінювання рівня 

розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними мовних основ, 

презентації дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, понять, 

явищ, процесів, способів дій у рамках навчальної дисципліни. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових завдань. 

20 
Екзамен: теоретичний метод перевірки знань та виконання завдань 

викладача (відеопрезентація, резюме) 

100 Разом за кожний  (5 та 8) семестр 

40 

теоретичні питання з дисципліни «Англійська мова (за фаховим 

спрямуванням)»  спрямовані  на контроль якості засвоєння студентами 

навчального матеріалу здійснюється під час практичних занять і містить 

перевірку рівня знань теоретичного матеріалу. 

30 

виконання письмової роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова (за 

фаховим спрямуванням)», порівняно з усною перевіркою, є глибина 

відповідей на запитання і виконання практичних дій, більша тривалість її 

проведення і підбиття підсумків, її проводять у формі письмових відповідей 

на запитання, які дають змогу оперативно визначити якість знань студентів. 

20 

підготовка презентацій, резюме, статей з навчальної дисципліни «Англійська 

мова (за фаховим спрямуванням)» використовуються для оцінювання рівня 

розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними мовних основ, 

презентації дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, понять, 

явищ, процесів, способів дій у рамках навчальної дисципліни. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових завдань. 

 
Залік: теоретичний метод перевірки знань та виконання письмової роботи 

або презентацій;  
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100 Разом за 7 семестр 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


