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Силабус навчальної дисципліни  

 

 «АВІАЦІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ АВІАФАХІВЦІВ: 

ПІДГОТОВКА ДО 4 РІВНЯ ЗА ШКАЛОЮ ІКАО»  

  

Статус 

дисципліни  

Навчальна дисципліна вибіркового компонента із загальноуніверситетського 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/години  

3 / 90 

Мова викладання  англійська  

Що буде 

вивчатися 

(предмет 

вивчення)  

Ознайомлення студентів з різними видами відповідей у тестових завданнях та 

способами подолання труднощів, пов'язаних з їх виконанням; вивчення 

лексичних конструкції під час ведення радіообміну; участь у симуляції 

професійно орієнтованих ситуацій. Вивчення різноманітних подій, які 

пов’язані зі стандартними і нестандартними ситуаціями, що виникають у 

процесі управління повітряним рухом, і можливі дії майбутніх авіафахівців під 

час їх виникнення, а саме: затримка посадки, відмова радіозв’язку, складні 

метеоумови, аварійне зниження, незаконне втручання, пожежа на борту 

повітряного судна, тимчасова непрацездатність пілота тощо).  

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 мовлення (відтворення 

фразеології ведення радіообміну між авіадиспетчером та пілотом повітряного 

судна у стандартних та нестандартних ситуаціях) у відповідності до вимог 

ІКАО для досягнення 4 рівня.   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

У результаті засвоєння навчального матеріалу дисципліни студент буде: 

Знати:  

- види стандартних та нестандартних ситуацій на землі та в повітрі;  

− загальноприйняті скорочення при веденні радіозв’язку;  
−  фразеологію радіообміну між диспетчером та пілотом повітряного судна у 

стандартних та нестандартних ситуаціях на землі та в повітрі; − основну 

термінологію з фахових тем. Вміти:  

- розуміти на слух монологічну та діалогічну мову за фахом;  

- укладати діалоги та повідомлення за матеріалами тем, що вивчаються;  

- укладати тези та вільно обговорювати теми, що вивчаються;  

- ставити запитання, відповідати на них;   

- сприймати на слух та відтворювати прослуханий матеріал;  

- робити опис професійно орієнтованих ситуацій;  

- брати участь у симуляції професійно орієнтованих ситуацій;  

 



 - відтворювати фразеологію радіообміну між диспетчером та пілотом 

повітряного судна у стандартних та нестандартних ситуаціях на землі та в 

повітрі;  

- вдало використовувати вивчені лексичні конструкції під час 

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, а саме вміння 

розпізнавати та відповідно застосовувати лінгвістичні маркери соціальних 

відносин, формули ввічливості, різні регістри спілкування, діалект і акцент. 

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 «Проблеми комунікації в авіації». Модуль 

№2 «Стандартні та нестандартні ситуації на землі та в повітрі».  

Види занять: практичні заняття.  

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні.  

Форми навчання: групові.   

Пререквізити  Рівень англійської B1(базовий), B1 +   

Інформаційне 

забезпечення  

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ  

- Doc 323 – AN/185. (2009) Рекомендации по программам обучения  

авиационному английскому языку. ICAO. Montréal: University Street  

- Doc 4444 – ATM/ 501 (2007). Правила аеронавігаційного 

обслуговування. ICAO. Montréal: University Street.  

- Doc 9432 – AN/ 925. (2007). Manual of Radiotelephony. ICAO. Montréal: 
University Street.  

- Doc 9835– AN/453. (2004). Руководство по внедрению требований 

ИКАО к владению язиком. ICAO. Montréal: University Street.  

- 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,  

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу.  

екзаменаційна 

методика  

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 

та навчальної картки студента за шкалою ECTS, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.   

Кафедра  авіаційної англійської мови           

Факультет  аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  

Викладач(і)  

 

ПІБ Васюкович Оксана Миколаївна  

Посада: доцент кафедри  авіаційної англійської мови          

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук  

Профайл викладача:  
Тел.: +380667210206  

E-mail: O.Vasiukovych@gmail.com  
Робоче місце: Національний авіаційний університет,  

факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, кафедра авіаційної 

мови.  англійської  

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

Матеріал курсу дисципліни розроблено відповідно до переліку 

комунікативних функцій, зазначених у документі ІКАО 9835 (2004) на 

основі запропонованої комунікативно орієнтованої технології навчання. 

Комунікативно орієнтована технологія навчання фокусується на розвитку 

комунікативних умінь, сприйнятті загальної англійської мови в авіаційному 

контексті та фразеології радіообміну на слух. Заняття спрямовані на 

тренування авіаційних тем, що будуть корисними у професійному 

орієнтованому середовищі та допоможуть сформувати професійну 

компетентність до ведення англомовного радіообміну на основі 

прослуховування автентичних фрагментів у стандартних та нестандартних 

ситуаціях на землі та в повітрі.   

Лінк на дисципліну    

  


