
  

(Ф 21.01 - 03)  

   

Силабус навчальної дисципліни  
 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ»  

Спеціальність: 173  «Авіоніка»   

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»   

  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  
28  

Мова викладання  Англійська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Професійно-орієнтована англійська мова   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є набуття студентами 

мовленнєвих навичок і вмінь спілкування англійською мовою в 

різноманітних ситуаціях професійної діяльності; формування вмінь і 

навичок усного діалогічного спілкування; формування вмінь усного 

професійного мовлення.   

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

У результаті засвоєння навчального матеріалу дисципліни студент 

буде:  

Знати:  

- правила вживання загальної та термінологічної лексики;  

- основні граматичні структури, їх комунікативні функції 

співвідношення їхніх форм та значень;  

- нормативні  документи  в  галузі  авіації 

 (національні  та міжнародні);  

- міжнародні вимоги до мовної підготовки інженерів.  Вміти:  

- розуміти співрозмовника, доповідача, повідомлення через 

технічні засоби (напр., телебачення, радіо);  

- виступати  з  підготовленими  та 

 непідготовленими  

повідомленнями за тематикою майбутньої професії;  

- брати участь у бесідах, розмовах, обговореннях професійних 

тем;  

- працювати з технічним текстом (друкованим та 

електронним);   

- робити опис професійно орієнтованих ситуацій;  

- брати участь у симуляції професійно орієнтованих ситуацій; 

- вдало використовувати вивчені лексичні конструкції під час 

професійно орієнтованої комунікації;  

- застосовувати вивчену термінологію при складанні 

повідомлень за темами.  
 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент набуде 

ряд компетентностей.  

Лінгвістична компетентність - мовні вміння, як говоріння і 

слухання, а саме чотири окремих субнавички: 1) лексичні (окремі 

слова, сталі вирази); 2) граматичні (правила синтаксису і 

морфології); 3) семантичні (змістовний аспект мови і семантичні 

зв’язки між словами і словосполученнями); 4) фонологічні (звуки, 

структура, фразовий наголос, ритм та інтонація).  

Соціолінгвістична компетентність - знання соціального, зокрема 

професійного, контексту, в якому використовується мова.  

Прагматична компетентність - уміння та навички, що дають 

змогу використовувати мовні засоби в певних функціональних 

цілях відповідно до ситуації або контексту.  

Професійна компетентність - комунікативні вміння й навички 

під час навчання у закладах вищої освіти авіаційного профілю та 

здатність застосовувати їх у процесі виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням вимог до професійної 

кваліфікації.   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Модуль №1 «Обслуговування електронних 

пристроїв, приладів та систем». Модуль №2 «Забезпечення 

функціонування авіоніки».  

Види занять: практичні заняття.  

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні.  

Форми навчання: індивідуальні та групові.   

Пререквізити  Рівень англійської B2   

Пореквізити  Рівень англійської B2+.   

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

- Collinson R.P.G. Introduction to Avionics Systems, 2011. – 

530с.- Aviation English: Guide to practical classes/Сompiler 

O.M.Vasiukovych. – K. : NAU, 2019. – 44 p.  

-Тлумачний словник авіаційних  

термінів/ Уклад.: Л.Ф. Верхулевська, С. С. Кіраль, М. В. Луцюк та 

ін. Ред. М. С. Кулик. - К.: НАУ, 2007. - 100 с.  

- Вітряк А. М., Зеленська Л. М., Омельяненко Н. В. Авіаційна 

англійська мова для диспетчерів управління повітряним рухом: 

навчальний посібник / МОН МС України, Кіровоградська льотна 

академія  

Національного авіаційного університету. – Кіровоград, 2012. – 328 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Національний авіаційний університет, факультет аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, кафедра авіаційної англійської 

мови, комп’ютерний клас (аудиторія 11.313).  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік     

Кафедра  авіаційної англійської мови           

Факультет  аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  



Викладач(і)    

 

ПІБ Немлій Людмила Сергіївна   
Посада: доцент кафедри  авіаційної англійської 

мови           

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук  

Профайл викладача:  
Тел.: +380975125566  

E-mail: liudmyla.nemlii@npp.nau.edu.ua  

Національний авіаційний університет, факультет  

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, кафедра 

авіаційної  

Робоче 

місце: 

 англійської мови.  
  

ПІБ Фурсенко Тетяна Миколаївна  

Посада: доцент кафедри  авіаційної 

англійської мови           

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: +380632952393  
E-mail: tetiana.fursenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: Національний авіаційний університет, факультет 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, кафедра авіаційної 

англійської мови.  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Дана навчальна дисципліна викладається на базі дисципліни 

«Іноземна мова», а також фундаментальних і професійно 

орієнтованих дисциплін, і є одним з компонентів сукупності знань 

та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області 

комплексів пілотажно-навігаційного обладнання.  

Лінк на дисципліну    

  


