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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ МОВНОГО 

ТЕСТУВАННЯ ВИПУСКНИКАМИ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ 

ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ОС «БАКАЛАВР» ЗА 
СТАНДАРТОМ НАТО STANAG 6001» 

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 навчання) 

Англійська мова для складання мовного тестування за стандартом 

НАТО STANAG 6001 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс призначений для підготовки студентів кафедри військової 

підготовки до складання мовного тестування за стандартом НАТО 

STANAG 6001. Після проходження курсу курсанти зможуть 

успішно здійснювати іншомовне спілкування з колегами з країн-

членів НАТО в сфері військово-професійної діяльності. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Зміст курсу спрямований на формування та розвиток навичок 
тестованого сприймати інформацію на слух в умовах реального 

часу, здійснювати усну комунікацію у повсякденних та робочих 

ситуаціях, сприймати інформацію, подану у друкованих 

матеріалах, ефективно здійснювати письмову комунікацію у 

повсякдених та робочих ситуаціях. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Здатність володіти іноземною мовою на рівні СМР 2 

(Функціональний) відповідно до СТАНАГ-6001. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 1. Формули вітання та прощання: початок та 

закінчення розмови при зустрічі, знайомство. 

2. Основні системи позначення часу. Позначення дати. 

3. Країни та національності. 

4. Опис будь-якого приміщення. 

5. Здатність та уміння людей виконувати певні дії. 

6. Опис минулих/вчорашніх подій, дитячі роки. 

7. Видатні винаходи людства. 

8. Сучасні види транспорту та їх порівняння. 

9. Зовнішність, одяг, опис людини. 

10. Написання резюме. 

11. Військовий алфавіт.  

12. Від цивільного до солдата, курс молодого бійця, навчальний 

табір. Розпорядок дня.  

13. Військові звання та знаки розрізнення військовослужбовців, 

форма одягу та спорядження військовослужбовців. 

14. Видатні воєначальники, кар’єра військовослужбовця.  

15. Загальна організаційна структура збройних сил, види та роди 

збройних сил країн НАТО.  

16. Загальна організаційна структура Збройних Сил України , види 

та роди Збройних Сил України. Загальна характеристика 

підрозділів. 

17. Спорт у збройних силах, смуга перешкод.  

18. Загальна характеристика військової техніки (літаки, 

гвинтокрили; танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти; 

бойові кораблі, катери  та підводні човни).  

19. Види загальновійськового бою (наступальний бій та оборонний 

бій).  

20. Проведення нарад, написання рапортів.  

21. Харчування в збройних силах.  

22. Проблеми зі здоров’ям, надання первинної домедичної 

допомоги.  

23. Проведення аналізу місцевості.  

24. Основи радіообміну. 

25. Проблема тероризму в сучасному світі.  

26. Миротворчі операції ООН. 

27. Програма НАТО «Партнерство заради миру». Участь України в 

програмі НАТО «Партнерство заради миру». 

28. Цивільно-військове співробітництво (CIMIC). 

Види занять: практична 

Методи навчання: інтерактивні та комунікативні методи, методи 

TPS (think-pair-share), CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з іноземної мови, отримані на 1-4 курсах першого 

(бакалаврського) рівня 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при складанні 

мовного тестування випускників за освітньо-професійними 

програмами підготовки освітнього рівня «бакалавр» за стандартом 

НАТО STANAG 6001 та при здійсненні іншомовного спілкування з 
військовослужбовцями країн-членів НАТО. 



 

 

 

Фото 

 

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 лінгвістики та соціальних комунікацій 

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 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в унікальній 

можливості для студентів кафедри військової підготовки оволодіти 

іноземною мовою на рівні СМР 2 (Функціональний) відповідно до 

СТАНАГ-6001. 

Лінк на дисципліну Google Classroom 

 код доступу hjg3326 

 


