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Силабус навчальної дисципліни  
 

 «ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ  

В ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»  

  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку  

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/години  

3 / 90  

Мова викладання  англійська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Англійська мова професійно-орієнтована  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної 

комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових 

обов’язків, самостійної роботи з англомовними текстами, усного спілкування для 

зрозумілого і точного викладення власних думок, вирішення можливих 

проблемних ситуацій; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в  

професійній галузі.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

Головним завданням вивчення дисципліни є:  
- підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому 

академічному та професійному оточенні;  

- формування комунікативних мовних компетенції для адекватної 

поведінки в реальних ситуаціях академічної та професійної діяльності майбутніх 

фахівців технічного профілю;  

- досягнення рівня володіння мовою B1 що є стандартом для здобуття  
освітнього ступеня бакалавр.  
  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності)  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студенти зможуть 

застосовувати необхідні комунікативні навички для ефективного спілкування в 

професійному середовищі англійською мовою; розуміти співрозмовника, 

доповідача, робити повідомлення через технічні засоби (напр., телебачення, радіо); 

виступати з підготовленими та непідготовленими повідомленнями за тематикою 

навчальних модулів; брати участь у бесідах, розмовах, обговореннях; працювати з 

текстом (друкованим та електронним);  вилучати інформацію з тексту на рівнях 

загальної ідеї та деталей.  

Навчальна 

логістика  
Зміст дисципліни:Модуль №1 «Інноваційні технології».  

 Модуль №2 «Засоби передачі інформації».  

Види занять: практичні заняття.  

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні.  

Форми навчання: групові.   

Пререквізити  Рівень англійської B1(базовий), B1 +   



Інформаційне 

забезпечення  

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ  

забезпечено частково  
  

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  

Залік  

Кафедра  149 -авіаційної англійської мови           

Факультет  ФАЕТ  

Викладач(і)  

 

ПІБ Немлій Людмила Сергіївна  

Посада: доцент кафедри  авіаційної англійської мови          

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук  

Профайл викладача:  
Тел.: +38097 512 55 66  

E-mail: nemliy_mila@ukr.net   

Робоче місце: 11.413   

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

100%   

Лінк на дисципліну    

  

   



  


