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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Оволодіння англійською мовою за допомогою Інтернет-ресурсів та 

соціальних мереж, удосконалення вмінь англомовної комунікації. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс передбачає подолання мовного і комунікативного бар’єрів та 

вільне спілкування іноземною мовою у сучасному Інтернет-

просторі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вироблення вмінь орієнтації у сучасних освітніх ресурсах і 

технологіях Інтернет-простору з метою їх використання для 

самостійного вивчення англійської мови. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Набуті знання і вміння дозволять вільно орієнтуватись у сучасних 

освітніх технологіях Інтернет-простору, удосконалять навички 

володіння іноземною мовою з метою вільного користування 

сучасними соціальними мережами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Практичне опанування базових навичок роботи 

із сучасними інформаційними ресурсами в Інтернет-просторі. 

Соціальні мережі: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Освітні 

платформи для вивчення англійської мови.  

Види занять: практичні заняття. 

Методи навчання: інтерактивні ділові і рольові ігри, навчальні 

диспути і дискусії, аналіз конкретних ситуацій, телеконференції, 

підготовка англомовних постів  тощо. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Базові знання граматики англійської мови, мінімальний лексичний 

запас для висловлення власної думки, базові вміння користування 

новітніми інформаційними ресурсами.  



Пореквізити Знання з дисципліни «Інтерактивний курс англійської мови (на 

матеріалі Інтернет-ресурсів і соціальних мереж)» можуть бути 

використані під час вивчення таких навчальних дисциплін: 

«Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», а також для подальшого 

самостійного користування сучасними англомовними 

інформаційними  ресурсами. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. 

Київ, 2012.  

2. Randall S., Dooley J. Career Paths: Wireless Communications. 

Berkshire: Express Publishing, 2017. 

3. Evans V., Dooley J., Kennedy W. Career Paths: Computing. 

Berkshire: Express Publishing, 2018. 

4. Evans V., Dooley J., Wright S. Career Paths: Information 

Technology. Berkshire : Express Publishing, 2018. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютер, проектор, особисті 

гаджети. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ХАЙДАРІ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА  

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук  

Вчене звання: -  

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id

=11802 

Тел.: 044 406 68 37 

E-mail: nataliia.khaidari@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

 

ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА  

Посада: викладач 

Науковий ступінь: -  

Вчене звання: -  

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id

=11796 

Тел.: 044 406 68 37 

E-mail: tetiana.zhuravel@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Google Classroom. Код доступу до курсу: 3iuzxyb 

 


