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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ 

СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ» 

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) 

Англійська мова для складання єдиного вступного іспиту в 

магістратуру  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс призначений для підготовки до складання єдиного вступного 

іспиту (ЗНО) з англійської мови для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра. Зміст тестових завдань подається на 

автентичних зразках нормативного мовлення, прийнятого у 

країнах, мова яких вивчається, та відповідає сферам і тематиці 

ситуативного спілкування, зазначених у чинних типових освітніх 

програмах.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здобуті знання допоможуть студентам скласти ЄВІ з англійської 

мови на шляху до омріяної спеціальності. Студенти зможуть 

ліквідувати наявні прогалини з англійської мови та значно 

підвищити рівень володіння мовою. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Курс спрямований на формування іншомовної комунікативної 

компетентності у таких видах мовленнєвої діяльності, як 

сприймання на слух, зорове сприймання, писемна взаємодія, 

писемне продукування, зокрема: розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі в межах сфер, тем і ситуацій, 

визначених чинною навчальною програмою; критично оцінювати 

інформацію та використовувати її для різних потреб; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб. 



 

 

 

 

Фото 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1.Особистість. Характер. Поведінка. Зовнішність. 

2. Мова тіла. 

3. Мода. 

4. Житло. Ландшафт. 

5. Згадки про минуле. Відчуття. 

6. Робота. Освіта. 

7. Перемоги та поразки. Спорт. 

8. Здоров’я. Їжа. 

9. Світ майбутнього. Інформаційні технології. 

10. Комунікація. Засоби зв’язку. Обмін інформацією. 

11. Злочини та злочинці.  

12. Знайомства та взаємовідносини.  

13. Подорожі. 

14. Природні катастрофи. 

15. Глобальне потепління. 

16. Політика. Міжнародні організації. 

17. Гроші та оплата. 

18. Музика. Музичні виконавці. 

19. Публікації, видання. 

Види занять: практичні 

Методи навчання: інтерактивні та комунікативні методи, методи 

TPS (think-pair-share). 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з іноземної мови, отримані на 1-2 курсах першого 

(бакалаврського) рівня 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при складанні 

єдиного вступного іспиту для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Національний авіаційний університет, корпус 8, поверх 11, 

ауд. 8.1106 

Проектор, ПК. 
Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Усне спілкування, письмове тестування 

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики 

Факультет ФЛКС 

Викладач(і) ГЛУШАНИЦЯ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 406 71 46 (кафедра); 050 635 35 09 

E-mail: nat4848@ukr.net 

Робоче місце: корпус 8, поверх 11, ауд. 8.1102 



 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в унікальній 

можливості для студентів підвищити свій рівень володіння 

англійською мовою та успішно скласти єдиний вступний іспит до 

магістратури. 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу: mnm6gsm 

 


