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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНОЗЕМНА МОВА  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ та ІІІ курси, ІІІ-IV та V-VI 
семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: іноземна (англійська) 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Малинка Юлія Григорівна 

Контакти 0969330662 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Завідувач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Малинка Юлія Григорівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

КМАЕЦМ. 

Член Спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 створена в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі для 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю: 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

Друкується в українських та закордонних фахових наукових виданнях та тих, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних, бере участь у всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета курсу – формування комунікативної компетенції у межах визначених загальних і професійних 
тем для здійснення англомовного спілкування. 

Також під час навчання реалізується освітня, розвиваюча та виховна мета: 

- освітня: сформувати знання про принципи і правила даної іноземної мови, знання про англомовні країни 
світу, їх устрій, історію, побут, культуру, традиції, визначні досягнення у різних сферах, зокрема, у сфері музичного, 

літературного, естрадно-циркового мистецтва, сформувати уявлення про менталітет населення різних англомовних 

країн;  
- розвиваюча: розвивати у студентів мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності, у тому числі логічне та 

образне мислення, пам’ять, уяву та увагу, бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною 

мовою, уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності; 

- виховна: виховувати у студентів почуття поваги до представників інших культур, формувати навички 
культурного спілкування з урахуванням національних особливостей світосприйняття різних народів. 

Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її 

досягнення. 

Основними завданнями дисципліни є: 

- сформувати у студентів уявлення про системний характер лексики та граматики англійської мови;   

- розширити та активувати у студентів здобуті раніше знання, вміння та навички; 

- ознайомити з ефективними способами розширення власного вокабуляру та вдосконалення граматичної 
компетентності;   

- навчити виконувати та аналізувати різні види письмових завдань, сформувавши базові уявлення про 

офіційний та розмовний стилі;   
- вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення студента, а також виробити вміння виражати власну 

думку на запропоновану тему. 
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ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

8,0 
Рік підготовки – 2-й, 3-й 

Кількість кредитів 

ECTS – 8,0 
Рік підготовки – 2-й, 3-й 

Модулів – 4  Семестри – ІІІ-IV та V-VI Модулів – 4 Семестри – ІІІ-IV та V-VI 

Змістових модулів – 12 Практичні – 120 Змістових модулів – 12 Практичні – 24 

Загальна кількість 

годин – 240 
Самостійна робота – 120 

Загальна кількість 

годин – 240 
Самостійна робота – 216 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2, 

самостійної роботи студента 
– 2 

Форма контролю – залік, 

екзамен 

Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 12, 

самостійної роботи 
студента – 4 

Форма контролю – залік, 

екзамен 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

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

завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) із залученням творчих, 

матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, застосуванням теорій, 
методів мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та циркової 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. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

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. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 
5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично оцінювати 
власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в її умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 
12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії 

для його оцінки. 
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13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх 
розуміння. 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку 

цивілізації та пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 
18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та 

жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у 
розвитку сценічного мистецтва. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати твори 

літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти 

тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 
20. Знати основні правові, економічні норми міжнародного права в області культурного менеджменту; принципи 

релігійної толерантності; умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження культурних 

цінностей, моральних обов’язків людини. 
22. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, володіти основними засобами 

психологічної саморегуляції. 

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

24. Вміти застосовувати методологічні засади та методику здійснення наукових досліджень; застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, систематизації та використання інформації. 

25. Вміти надати психологічну характеристику особистості; презентувати на громадських форумах, конференціях, 

лабораторіях продукт власної творчості; працювати з документами творчих грантів та організацій у сфері 
культурного менеджменту. 

 

Результати навчання для дисципліни по завершенню вивчення навчальної дисципліни здобувачі   повинні: 
знати: Лексико-фонетичний матеріал (у тому числі фаховий) до визначених даною програмою тем, основні 

граматичні категорії, структури та конструкції англійської мови та особливості їхнього використання у мові та 

мовленні, мовленнєві кліше та фразеологічні утворення – мовна (лінгвістична) компетенція;  

знати  культуру спільнот країни, мова якої вивча¬ється, у межах визначеної даною програмою тематики 
ситуативного спілкування, знати правила ввічливості, вирази народної мудрості, мовленнєві реалії (зразки), 

особливі правилами мовленнєвої поведінки, характерні для країни, мова якої вивчається – соціолінгвістична 

компетенція; 
основні відомості про англомовні країни (географічне положення, устрій, населення, основні факти історії, 

культуру, мистецтво, видатні постаті, звичаї і традиції, національні культурні особливості) – лінгвокраїнознавча 

компетенція. 
вміти: здійснювати підготовлене та непідготовлене усне спілкування (у монологічній і діалогічній формах) 

у межах загальних, побутових та професійних тем, визначених даною програмою; 

передавати свої міркування з широкого кола питань, загальних і професійних, в усній та письмовій формі;  

використовувати мовленнєві зразки і кліше у різних мовленнєвих ситуаціях; 
розуміти на слух зміст автентичних текстів загальної та фахової тематики; 

читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх 

як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; 
здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань; 

складати і оформляти резюме, писати особисті та ділові листи, відгук, рецензію, анотацію та повідомлення, 

доповідь, реферат, оголошення, заповнити анкету, складати план, писати твір-роздум, есе на задану тему та ін.; 

користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами 
мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається; 

визначати й використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур; 

адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
оволодіння мовою іноземною. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)» є практичні заняття, самостійна 

робота студента. 
Методи навчання з дисципліни «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)»: 

 словесний (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія); 

 наочний (презентація); 

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 пошуковий (евристичний); 

 робота з першоджерелами; 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістовних модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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II курс IІІ семестр 

Модуль 1  

Змістовний модуль 1. MUSIC HALL 

Т.1. Music hall 8  4  4 6  1  5 

Т.2. Visiting galleries, exhibitions and museums 8  4  4 5    5 

Т.3. Writing a summary 4  2  2 6  1  5 

Разом за змістовим модулем 1 20  10  10 17  2  15 

Змістовний модуль 2. KYIV MUNICIPAL ACADAMY OF CIRCUS AND PERFORMING ARTS 

Т.1. KMACPA 8  4  4 6  1  5 

Т.2. Art of artistic 4  2  2 5    5 

T.3. Passive Voice 4  2  2 6  1  5 

Т.4. Writing a letter 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 2 20  10  10 22  2  20 

Змістовний модуль 3. THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN CIRCUS 

Т.1. The history of the development of Ukrainian circus 8  4  4 8  1  7 

Т.2. Circus acrobatics and gymnastics. 8  4  4 8  1  7 

Т.3. Future tenses 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 3 20  10  10 21  2  19 

Разом за І семестр 60  30  30 60  6  54 

II курс IV семестр 

Модуль 2  

Змістовний модуль 4. MODERN VARIETY DANCING 

Т.1. Modern variety dancing 8  4  4 6  1  5 

T.2. Dance styles 8  4  4 5    5 

T. 3. The Noun and its grammatical categories. Plural 

case, exceptions. Countable and uncountable nouns. 

Possessive case. 

4  2  2 6  1  5 

Разом за змістовим модулем 4 20  10  10 17  2  15 

Змістовний модуль 5. PUPPETS ON THE STAGE 

T.1. Puppets on the stage 8  4  4 6  1  5 

T.2. Modal verbs 8  4  4 6  1  5 

T.3. Variety in Ukraine 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 5 20  10  10 17  2  15 

Змістовний модуль 6. HOLIDAYS IN UKRAINE 

T.1. Holidays in Ukraine 8  4  4 11  1  10 

T.2. Writing an essay 8  4  4 10    10 

T.3. The conditional mood. 4  2  2 5  1  4 

Разом за змістовим модулем 6 20  10  10 26  2  24 

Разом за ІІ семестр 60  30  30 60  6  54 

Разом за рік 120  60  60 120  12  108 

IІI курс V семестр 

Модуль 3 

Змістовний модуль 1. MASS MEDIA 

T.1. Growing up with the media 8  4  4 6  1  5 

T.2. Media in our life 8  4  4 11  1  10 

T.3. Linking words 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 1 20  10  10 22  2  20 
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Змістовний модуль 2. MUSIC AND VARIETY SINGING 

T.1. Music and variety singing 8  4  4 6  1  5 

T.2. Different types of music and famous composers 8  4  4 6  1  5 

T.3. Reported speech 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 2  20  10  10 17  2  15 

Змістовний модуль 3. ART AND CULTURE IN UKRAINE 

T.1. Art in Ukraine 8  4  4 8  1  7 

T.2. The subjective infinitive construction. The Ojective 

infinitive сonstruction. 
8  4  4 8  1  

7 

T.3. Culture in Ukraine 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 3 20  10  10 21  2  19 

Разом за І семестр 60  30  30 60  6  54 

IІI курс VІ семестр 

Модуль 4 

Змістовний модуль 4. CIRCUS ACROBATICS AND GYMNASTICS, SINGLE HANDBALANCING 

AND JUGGLING, PANTOMIME, ILLUSION AND MANIPULATION, CLOWNING 

T.1. Circus acrobatics and gymnastics 8  4  4 6  1  5 

T.2. Single handbalancing and juggling 8  4  4 11  1  10 

T.3. Pantomime, illusion and manipulation, clowning 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 4 20  10  10 22  2  20 

Змістовний модуль 5. THEATRES IN UKRAINE 

T.1. Theatres in Ukraine 8  4  4 6  1  5 

T.2. Music in Ukraine and the composer M.Lysenko 8  4  4 6  1  5 

T.3. The Compound Sentences 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 5 20  10  10 17  2  15 

Змістовний модуль 6. STAND-UP COMEDY AND DIRECTING 

T.1. Stand-up comedy 8  4  4 8  1  7 

T.2. Directing and stage directors 8  4  4 8  1  7 

T.3. The Complex Sentences 4  2  2 5    5 

Разом за змістовим модулем 6 20  10  10 21  2  19 

Разом за ІІ семестр 60  30  30 60  6  54 

Разом за рік 120  60  60 120  12  108 

УСЬОГО 240  120  120 120  24  216 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Система накопичення балів 

 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 МК 
400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови  / Г.В.Верба, Л.Г.Верба. – Київ: «ВП Логос-М», 2006. 

– 341 с. 

2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ / Голіцинський Ю.Б.; [Перекл. з рос. 4-го вид.]. – К.: А.С.К., 

2005. – 544 с. 

3. Гужва Т.М.English. Англійська мова. Розмовні теми у двох частинах / Т.М.Гужва. – Харків: «Фоліо», 

2003. – 412 с. 

4. Карпенко О.В. Focus on Great Britain. English Student’s Book / Карпенко О.В. – Харків: Веста: «Ранок», 

2004. – 96 с. 

5. Alexander L.G. Right word wrong word: words and structures confused and misused by learners of English 

/ Alexander L.G. − Longman, 1994. – 315 p. 

6. Cunningham S. New Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book / Cunningham S., Moor P. − Longman, 

2005. – 175 p. 

7. Cunningham S. New Cutting Edge. Pre-Intermediate. Student’s Book / Cunningham S., Moor P. with J. C. 

Carr. − Longman, 2005. – 174 p. 

8. Falla T. Aim High 1. Student’s book / Falla T., Davies P., Kelly P., McCullum A. − Oxford University Press, 2010. 

– 128 p. 

9. Murphy R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of 

English. With Answers / Murphy R. − Cambridge University Press: Second Edition, 1998. – 300 p. 

10.  Murphy R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students of 

English. With Answers / Murphy R. − Cambridge University Press: Second Edition, 1994. – 360 p. 

11.  Redman S. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate / Redman S. – Cambridge 

University Press, 1997. – 266 p.  

12.  Soars J. New Headway. Intermediate. Student’s Book / Soars J., Soars L. − Oxford University Press, 2003. 

– 159 p. 

13. Soars J. New Headway. Intermediate. Workbook / Soars J., Soars L. − Oxford University Press, 2003. – 97 

p. 

14. Soars J. New Headway. Upper-intermediate. Student’s Book / Soars J., Soars L. − Oxford University Press, 

2004. – 159 p. 

15. Soars J. New Headway. Upper-intermediate. Workbook/ Soars J., Soars L., Wheeldon S.− Oxford University 

Press, 2003. – 95 p. 

Допоміжна 

1. Бородіна Г. І. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземній мові у немовному вузі / Бородіна Г. І. 

// Іноземні мови. − 2005. −№ 2. 

2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної 

освіти / Коваленко О. // Іноземні мови в навчальних закладах. – K.: Педагогічна преса, 2003. 
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3. Крючков Г. Болонський процес як гармонізація Європейської системи вищої освіти. / Крючков Г. // 

Іноземні мови в навчальних закладах. – K.: Педагогічна преса, 2004. 

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ [кол. авторів під 

керівн. С.Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с. 

5. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного 

спілкування у вищій школі: Зб. наук. пр. / [За ред. В.Т.Сулима, С. Н. Денисенко]. − Ч.2. − Львів, 2007. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сambridge dictionary (English dictionary) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

2. English tests [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://test-english.com/ 

3. Englishgrammar [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://english-grammar.com.ua/ 

4. Solutions. All levels [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://englishwell.org/10874-oxford-

solutions.html 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування – онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути 

он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 

завантаження робіт у Google Classroom. 

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
https://test-english.com/
http://english-grammar.com.ua/

