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Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова спеціальності» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 /90 

Мова викладання англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Англійська мова наукового економічного спрямування 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

розширення професійних та науково-професійних зв’язків із 

зарубіжними фахівцями, вимоги щодо публікації в журналах, що 

включені до міжнародних науковометричних баз, а також 

необхідність безпосереднього обміну науково-технічною 

інформацією. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати: 

– основну термінологію за фахом; 

– основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 

літератури за фахом; 

– основні правила роботи з науково-технічною літературою; 

– основну суспільно-політичну термінологію; 

– словотвірні морфеми та моделі, особливо у галузі 

термінотворення; 

–основні граматичні явища, співвідношення їх форми із значенням.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 Вміти: 

- складати анотації, реферати до наукових статей  

– розуміти на слух монологічну і діалогічну мову; 

– виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних із 

спеціальністю та з суспільно-політичної тематики; 

– приймати участь у бесіді-обговоренні; диспутах 

Навчальна логістика Зміст дисципліни складається з: модуля №1 " Компанія : профіль, 

структура, діяльність" , модуля №2 " Обмін інформацією: звіти, 

засідання, переговори", модуля №3 "Опис тенденцій: планування, 

кадрові зміни, порівняння ", модуля №4 " Відрядження: подорожі, 

розв’язання проблем"  

Види занять: практичні 

Методи навчання: комунікативний, метод формування 

комунікативної компетенції, інноваційний 

Форми навчання: групова 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Іноземна мова спеціальності» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Менеджмент»,   «Психологія»  

Пореквізити Знання та навички з навчальної дисципліни «Іноземна мова 

спеціальності» є базою для спілкування в іншомовному науковому 

та професійному середовищах 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42196 

1.Professional English  Aviation Activities Навчальний посібник 

Навчальний посібник (Англійською мовою). –  К.: НАУ, 2016. – 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42196


160с. Рекомендовано до друку вченою радою Національного 

авіаційного університету (протокол №13 від 24.12.2015 р.)  160 

2.Акмалдінова О.М.Будко Л.В. Козелецька І.Кучерява Л.В. Розум 

М.І., Анпілогова Т.В. 

3.Professional English. International and National Economy: 

Підручник / О.М. Акмалдінова, Т.В. Акопян, Г.Б. Панасенко, С.І. 

Ткаченко. – К.: НАУ, 2011. – 420 с. 

4.Кучерява Л.В., Розум М.І., Анпілогова Т.В., Мальцева М.М., 

Сорокун Г.В. Professional English. Basics of Economics. Airline 

Economics. – К.: НАУ, 2011, – 454с. 

5. Business Basics : David Grant, Robert McLarty.- Oxford University 

Press, 189 p. 

 6.  Business Objectives : Vicki Hollett.- Oxford University Press, 191 

p. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Корпус 8а ,13 поверх 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Іноземних мов за фахом 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікуцій  

Викладач(і) ПІБ:    Анпілогова Тетяна Володимирівна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання: 

Профайл викладача: http://gmi.nau.edu.ua 

er.nau.edu.ua/handle/NAU/9113/simple-search 

Тел.: 4082881 

E-mail: tanpilog@yahoo.com 

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Методичне забезпечення дисципліни розроблено викладачами 

кафедри з урахуванням авіаційного спрямування вишу 

Лінк на дисципліну У розробці 

 

Розробник                    Анпілогова Тетяна Володимирівна    

   

Завідувач кафедри                             Акмалдінова Олександра Миколаївна                                                               

http://gmi.nau.edu.ua/

