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СИЛАБУС КУРСУ 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 

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 067-446-74-49  

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. 

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.  

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. 
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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 складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-

естетичних знань з теорії, історії музики,   педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК)  

1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

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

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

6. Навички міжособистісної взаємодії. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

12. Здатність працювати автономно. 

13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

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) 

90 годин Змістовий модуль 1. Introduction formal and informal 

10 Тема 1.1. How to write Resume / CV. 

10 Тема 1.2. Cover Letter. 

10 Тема 1.3. Introduction for the competition. 

10 Тема 1.4. Video with introducing yourself. 

10 Тема 1.5. One minute of glory. 

10 Тема 1.6. Writing an article. 

10 Тема 1.7. Interviewing the colleague.  

10 Тема 1.8. Presentation about famous people. 

10 Тема 1.9. Presentation about the Academy. 
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Модуль 2 (практичні заняття) 

50 години Змістовий модуль 2. Art projects  

4 Тема 2.1. Methodological bases of art and cultural projects. 

4 Тема 2.2. Social and cultural projects in the art sphere – theory and practice. 

8 Тема 2.3. The art space projecting of modern Ukraine.  

8 Тема 2.4. Projecting in problematic context of the theory and history of culture. 

6 
Тема 2.5. The paradigmatic spacetime approaches to the artistic socio-cultural 

design of the postmodern age. 

6 
Тема 2.6. Practical content of transnational socio-cultural projecting in informal 

age. 

4 
Тема 2.7. Synthesis of arts in structuring the spacetime environment of socio-

cultural projects. 

4 Тема 2.8. The presentation of art in postmodern space. 

6 Тема 2.9. Art projects simulation. 

40 Змістовий модуль 3. The development of English language proficiency 

10 Тема 3.1. Proficiency. Academic language.  

10 Тема 3.2. Reclassification. Methodological and measurement issues. 

10 Тема 3.3. Effects of Age and Proficiency in English. 

10 Тема 3.4. Long-term English learners. 

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. 
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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;  

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. 

 


