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Силабус навчальної дисципліни  

«Актуальні сфери молодіжного іншомовного 

спілкування»  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку  

Семестр  Осінній семестр   

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити (90 годин)  

Мова викладання  Англійська/ українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Лексико-граматичні одиниці притаманні «живому»  розмовному 

мовленню та побутовому спілкуванню.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Основна мета курсу полягає у розширенні словникового запасу, 

розвитку навичок розуміння іншомовного мовлення на слух, а 

також покращення вимови.   

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Формування здатності здійснювати ефективну мовну комунікацію 

(діалогічне та монологічне мовлення) у режимі реального 

спілкування.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Лінгвістична компетентність - уміння і навички з усіх видів 

мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо) на 

матеріалі прикладів розмовного мовлення.  

Соціолінгвістична компетентність - знання, вміння, навички 

використання і перетворення мовних форм в залежності від ситуації 

спілкування, комунікативних завдань, теми, місця спілкування, 

соціальних ролей.  

Прагматична компетентність - уміння використовувати мовні 

засоби для досягнення певних функціональних цілей та реалізації 

комунікативного наміру.   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:  

 Модуль 1.  Подорожі та світ навколо нас.   

Модуль 2 Культура харчування та здоровий спосіб життя.   

Модуль 3. Робота та навчання.  

Модуль 4.Тренди, мода та стиль.  

Модуль 5 Взаємини людина-людина, людина-техніка.  

Модуль6.  Життєві цілі та устремління.  

Модуль 7. Світ засобів масової інформації.  

Модуль 8. Влада та політика  
   

Види занять: практичні заняття.  

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні.  

Форми навчання: групові та парні.   

Пререквізити  Рівень англійської B1(базовий), B1 +  



Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ  

JJ Wilson &  Antonia Clare. Speak Out.  

 Mark Bartram &  Kate Pickering. Navigate.  
Sarah Cunningham & Peter Moor. New Cutting Edge.   

Dummett P., Stephenson H., Lansford L. Keynote.  
Ann Batko. When Bad Grammar Happens to Good People.    

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  

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу. 

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 Фурсенко Тетяна Миколаївна  

Посада: доцент кафедри  авіаційної  

англійської мови           

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: +380632952393  

E-mail: tanya_kostylova@ukr.net  
Робоче місце: Національний авіаційний  

університет, факультет аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій, кафедра авіаційної англійської мови.  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Матеріал курсу передбачає використання фрагментів сучасних 

продуктів кінематографу,ток-шоу, документального кіно, газет та 

журналів, а також сучасних підручників та посібників.  

Лінк на дисципліну    

  


