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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Складові для здійснення успішної соціальної комунікації: емоційна 

комунікація, емоційний інтелект (емоційна чуйність), методи 

покращення власних навичок для соціальної комунікації та 

реалізація соціальних комунікативних функцій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів умінь у реалізації 

соціальних комунікативних функцій: комунікативної (обмін 

інформацією), інтерактивної (взаємодія) та перцептивної (розуміння 

людини людиною) та подальше вдосконалення їхньої 

комунікативної компетенції; розвиток навичок спілкування з 

представниками інших культур, вміння формулювати і доводити 

свою думку, будувати повідомлення у форматах постер-презентації, 

фокус-групової дискусії, інтернет-форуму, круглого столу тощо. 

Передбачається розвиток творчого потенціалу студентів, умінь 

мислити, реагувати, спілкуватися та покращити комунікативні 

вміння. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− вміння спілкуватися з іншими англійською мовою впевнено 

і невимушено; 

− вміння обмінюватись інформацією, взаємодіяти, розуміти 

співрозмовника:  

− вміння розпізнавати власні емоції; 

− вміння переживати та висловлювати свої емоції 

конструктивно; 

− вміння представляти себе у найкращий спосіб. 

−  
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання природи соціальної комунікації та набуті вміння 

дозволяють ефективно здійснювати соціальну комунікацію 

англійською мовою, формують комунікативну, інтерактивну і 

перцептивну іншомовну компетентності. 
 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Емоційна комунікація. Емоційний інтелект 

(емоційна чуйність). Методи покращення власних навичок для 

соціальної комунікації. Постер-презентація: правила підготовки, 

розробка власної. Фокусоване групове інтерв’ю: історія, 

особливості, види. Інтернет-форум. 

Види занять: практичні 

Методи навчання: інтерактивні методи навчання 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання з англійської мови 

Пореквізити Набуті знання та вміння можуть бути використані у майбутній 

професійній діяльності, сприятимуть формуванню власного 

мовленнєвого іміджу, підвищать успішність соціальної взаємодії як в 

іншомовній, так і рідномовній комунікації. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Ковтун О.В., Заслужена А.А., Хайдарі Н.І.  Professional English. 

Interaction in social work: практикум. –  Київ: НАУ, 2019.  

2. Ковтун О.В., Заслужена А.А., Гармаш Т.А. Professional English. 

Interaction in social work: методичні рекомендації. – Київ : НАУ, 

2019.  
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, персональні гаджети 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)  

 

 

 

 

 

ЗАСЛУЖЕНА АЛЛА АНДРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  
Науковий ступінь: кандидат 

педагогічних наук  

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FaFm

8OYAAAAJ&hl=uk  

Тел.: 406-68-37  

E-mail: alla.zasluzhena@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

 
Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Google Classroom.  

Код доступу: fhqgdal 

 

 


