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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Землянська Наталія Вячеславівна – кандидат наук з держ.упр., доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 

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 ВНЗ, використання інформаційних технологій в викладанні іноземних мов, 

психологічні аспекти  вивчення іноземної мови, тощо. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

У сучасних умовах глобалізації і виходу України в єдиний освітній, культурний та інформаційний простір 

не можна уявити успішного фахівця без вільного володіння іноземними мовами, зокрема англійською, 

тому вивчення іноземних мов набуває особливої ваги. Ця компетенція є насамперед значущою для 

фахівців у галузях культури, шоу-індустрії та цирку.  Знання англійської мови надає широкі можливості 

долучитися до міжнародної культурної спільноти, отримати досвід за кордоном та поділитись своїми 

надбаннями з іноземними фахівцями,  вийти на світові ринки, значною мірою підсилити свій потенціал. 

Для студентів, які здобувають ступінь магістра, знання англійської мови надає можливість одержати 

доступ до більшості ресурсів світової інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Тому, для молодих 

учених володіння англійською мовою є абсолютно необхідною компетенцією.  

ОПИС КУРСУ 

Цей курс розроблений для студентів-магістрів і спрямований на вивчення та практичне вживання 

основних понять, термінів та лексики пов’язаною з професійною діяльністю. Його зміст (мета) – сприяти 

підготовці грамотних, висококваліфікованих фахівців, які добре володіють англійською мовою, що, у 

свою чергу, стане важливим чинником інтелектуального та духовного зростання майбутніх фахівців та 

представлення України на міжнародній арені.  В цьому курсі використовуються лише автентичні та 

перевірені джерела інформації, підібрані сучасні матеріали, які сприяють мотивованій дискусії щодо 

проблем сучасного мистецтва. Особлива увага приділяється навичкам наукового пошуку та аналізу 

інформації, власному дослідженню певної тематики. 



 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS 

– 4,0 
Рік підготовки – І 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Модулів – 2  Семестр – 1, 2 Модулів – 2 Семестр – 1, 2 

Змістових модулів – 2 Практичні – 60 Змістових модулів – 2 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 

студента – 2 

Форма контролю – 

диф.залік 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Форма контролю –

диф.залік 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність спілкування іноземною мовою. 

8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне 

забезпечення.  

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати 

ризики. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:  

1. словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, описова розповідь); 

2. наочні (ілюстрація, демонстрація, презентація); 

3. практичні (виконання вправ, написання ессе, відгуків, листів, тощо);  

4. дослідницький (метод case study);  

5. репродуктивний (комунікативний); 

6. пошуковий (робота за першоджерелами); 

7. робота в групах (дискусія, мозкова атака); 

8. робота в парах (рольова гра). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 



 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. ARTS AND LIFE 

Т.1. Modern Culture 16 - 8 - 8 20 - 2 - 18 

Т.2. Arts and Science 20 - 10 - 10 20 - 2 - 18 

Т.3. Arts and ethics 24 - 12 - 12 20 - 2 - 18 

Разом за змістовим модулем 1 60 - 30 - 30 60 - 6 - 54 

Змістовий модуль 2. EVOLUTION OF PERFORMING ARTS 

Т.1. Cultural heritage 18 - 8 - 10 20 - 2 - 18 

T.2. Future of creative industry 22 - 12 - 10 20 - 2 - 18 

Т.3. Career in Performing Arts 20 - 10 - 10 20 - 2 - 18 

Разом за змістовим модулем 2 60 - 30 - 30 60 - 6 - 54 

Усього годин  120 - 60 - 60 120 - 12 - 108 
 

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 

 

Система накопичення балів 
 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр  300 

Диф.залік                             max 100 
 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «диф.залік» 

Сума балів (300) - всі проведені поточні контрольні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів 

за кожен) : 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = 50 - результат оцінки до диф.заліку; 100*0,5=50 - результат диф.заліку; 

50+50=100 - підсумкова оцінка за диф.залік. 

ЛІТЕРАТУРА 



 

Базова 

1. McCarthy, M., O’Dell, F. Academic vocabulary in use, Cambridge University Press, 2008. 

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

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

4. Harrison L., Cushen C., Hutchison S., Achieve IELTS Grammar and Vocabulary. MC/Summertown ELT, 2015.  

5. Redman, S. & Ellis, R. A way with Words. Vocabulary development activities for learners of English. Book 3. 

Cambridge University Press, 2009.  

Допоміжна 

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

2. Fairfax, B. & Trzeciak, J. Listening. English for Academic Study Series. Person Education Ltd., 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. Alexender L.G. Right word wrong word. Words structures confused and misused by learners of English. – 

Longman, 2001. – 308 p. 

6. 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. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі заняття курсу. Здобувачі повинні 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання письмових робіт, передбачених курсом. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки.  

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня. 

Академічна доброчесність та плагіат. При використанні першоджерел, студент зобов’язаний 

проставити посилання на кожне з цих джерел.  Відсутність такого посилання вважається плагіатом. 

 

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
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/

