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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» 

(АРАБСЬКА) 

 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

 

Рівень вищої освіти Перший «бакалаврський» рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання арабська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова» є науково-практичною 

основою формування мовних знань і навичок та розвитку мовленнєвих 

умінь володіння другою іноземною мовою для початківців. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Метою викладання дисципліни є розвиток комунікативних мовленнєвих 

компетенцій, необхідних для реалізації іншомовного спілкування фахівців.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових 

комунікацій, спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, 

включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою; 

– розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі 

до реальної комунікації і часто вживані на роботі, при навчанні, під час 

дозвілля тощо; вирішувати більшість базових мовно-мовленнєвих питань під 

час перебування у країні, мова якої вивчається; 

– просто і зв'язно висловлюватись на знайомі теми. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

– відповідати на прості послідовні запитання; 

– стисло висловлюватись на тему, пов'язану з повсякденним життям та 

навчанням, коротко викладати пояснення;  

– розуміти основний зміст нескладних радіо- та теленовин, викладених 

відносно повільно й чітко, розуміти фрагменти фільмів; 

– розуміти головний зміст нескладної дискусії; 

– писати зв'язні тексти на ряд знайомих тем тощо. 

Навчальна логістика Види занять: практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, комунікативний метод, 

граматико-перекладний.  

Форми навчання: денна 

Пререквізити «Іноземна мова», «Українська мова», «Філософія 

Пореквізити Знання другої іноземної мови дозволяє студентові робити переклади, 

доповіді, реферативні повідомлення іноземною мовою. 

Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ  

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), навчальні 

лабораторії, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням 

для проведення практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Кафедра Кафедра сходознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) КОЧЕРЖИНСЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ  

Посада: професор кафедри сходознавства ФМВ 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_shodoznavstva/  

E-mail: shodoznavstvo@univ.kiev.ua, yurii.kocherzhynskyi@npp.nau.edu.ua  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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