
1 
 

 

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: ІV курс, 7 та 8 семестр 

Компонент освітньої програми: ОК4, обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: іноземна (англійська) 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

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

Контакти n.zemlyanska@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет музичного мистецтва 

Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Землянська Наталія Вячеславівна – кандидат наук з держ.упр., доценткафедри гуманітарних 

дисциплін, 22 роки досвіду викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах студентам різних 

спеціальностей. Автор навчальних посібниківта 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 в внз, використання інформаційних технологій в викладанні іноземних мов, 

психологічні аспекти вивчення іноземної мови, тощо. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Цей курс спрямований на вивчення та практичне вживання основних понять, термінів та лексики 

пов’язаних з професійною діяльністю.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є 

формування у студентів комунікативної  та соціокультурної компетенції, що забезпечить уміння 

ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування. 

Завдання: 

- формувати у студентів професійну англомовну компетенцію шляхом оволодіння фаховим 

вокабуляром, спеціальною термінологією, а також мовних кліше необхідних в процесі професійної 

комунікації; 

- розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності та застосувати здобуті навички у вирішенні 

різноманітних проблемних ситуацій в професійній та соціальній сферах; 

- формувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію; 

- ознайомити з культурою, історією та цінностями англомовних країн; 

- розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності та застосувати здобуті навички у вирішенні 

різноманітних проблемних ситуацій в професійній та соціальній сферах; 

- формувати навички читання, письма, аудіювання та говоріння англійською мовою. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 
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Кількість кредитів ECTS – 

4,0 
Рік підготовки – 4 

Кількість кредитів ECTS 

– 4,0 
Рік підготовки – 4 

Модулів - 2  Семестр – 7, 8 Модулів – 2 Семестр – 7, 8 

Змістових модулів - 4 Практичні – 60 Змістових модулів - 4 Практичні – 12 

Загальна кількість 

годин – 120 
Самостійна робота – 60 

Загальна кількість 

годин – 120 
Самостійна робота – 108 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 2 

Форма контролю – залік, 

іспит 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Форма контролю – залік, 

іспит 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології 

творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  художніх сценічних 

образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного 

твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких 

процесів. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-

виробничій сценічній діяльності. 

СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та 

громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою 

популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з 

використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного 

осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценічного 

мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

джерелах.  

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; самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. MUSIC 

Т.1 Musical instruments 6  4  2 10  0,5  9,5 

Т.2 Music genres 14  6  8 10  0,5  9,5 

Т.3 Career of a musician 10  4  6 10  1  9 

Разом за змістовим модулем 1 30  14  16 30  2  28 

Змістовий модуль 2. PERFORMING ARTS  

Т.1 Musicals  6  4  2 6  1  5 

Т.2 Puppetry, Shadow play and masks 8  4  4 8  1  7 

T.3 Mime and Pantomime 8  4  4 8  1  7 

Т.4 Career in theater 8  4  4 8  1  7 

Разом за змістовим модулем 2 30  16  14 30  4  26 

Змістовий модуль 3. CIRCUS SKILLS  

Т.1Illusion and manipulation 8  4  4 8  1  7 

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

Т.3 Clowning 8  4  4 8  1  7 

T.4 Juggling 6  4  2 6  1  5 

Разом за змістовим модулем 3 30  16  14 30  4  26 

Змістовий модуль 4. DANCE AND CHOREOGRAPHY 

Т.1 Dance Styles 15  8  7 15  1  14 

T.2Career of a dancer/choreographer 15  6  9 15  1  14 

Разом за змістовим модулем 4 30  14  16 30  2  28 

Усього годин  120  60  60 120  12  108  

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Іспит 1 max 100 

Формула до диф.заліку 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до іспиту 

100*0,5 =50 – результат іспита 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за іспит 
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ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Coe N., Oxford Living Grammar. Intermediate. Student's Book, Oxford university press, 2012 

2. Mojsin L. Mastering the American Accent. Barron's Educational Series, 2012  

3. Rea D., Clemenston T., Tilbury A., Hendra L.A.,  

ENGLISH UNLIMITED - B1+ - intermediate - coursebook with e-portfolio, Klett Sprachen GmbH, 2011 

4. Gillett A. Speak English Like an American. Language Success Press, 2014 

5. Harrison L., Cushen C.,  Hutchison S., Achieve IELTS Grammar and Vocabulary. MC/Summertown ELT, 

2015  

Допоміжна 

1.   MacAndrew R., Martinez R., Instant Discussions, Hueber, 2005 

2. Crowther, J. (Ed.) Oxford Guide to British and American Culture for Learners of English. OUP, 1999. 

3. Farrell, M., Ceriani, R. & Rossi, F. The Word of English. Addison Wesley / Longman, 2011. 

4. Gerard-Sharp, L. Ideas and Issues Advanced. Chancerel International, 2011. 

5. Calcutt, A. An A-Z of British Pop Culture. Prion Books Ltd, 2000. 

Інформаційні ресурси 

1. www.npr.org 

2. www.youtube.com 

3. www.thestage.co.uk/  

4. www.earningenglish.voanews.com 

5. www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

6. www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

7. www.en.islcollective.com 

8. www.britishcouncil.org/english 

9. www.ed.ted.com/ 

10. www.circustalk.com/ 

11. www.theguardian.com 

12. www.breakingnewsenglish.com 

13. www.rollingstone.com 

14. www.theconversation.com/ 

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. 

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://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=LisaMojsin&text=LisaMojsin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louis+Harrison&text=Louis+Harrison&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Caroline+Cushen&text=Caroline+Cushen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Susan+Hutchison&text=Susan+Hutchison&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ron+MacAndrew%2C+Richard%3B+Martinez&text=Ron+MacAndrew%2C+Richard%3B+Martinez&sort=relevancerank&search-alias=books
http://www.npr.org/sections/performing-arts
http://www.earningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/in_the_bedroom_picture_dictionary/home-bedroom-furniture/60598
http://www.britishcouncil.org/english
https://ed.ted.com/
http://www.circustalk.com/
http://www.theguardian.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.rollingstone.com/

