
 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

 

«Англійська мова за професійним 

спрямуванням» 

Галузь знань 02 культура і мистецтво 

спеціальність  Музичне мистецтво 

освітній рівень перший (бакалаврський) 

освітня програма  Звукорежисура 

Рівеньвищоїосвіти Перший (бакалаврський) 

Статусдисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 
Семестр 

І- ІІ 
1 (перший), 2 (другий), 3 (третій), 4 (четвертий). 

Семестровий контроль 
1 семестр , 2 семестр, 3 семестр – диференційований залік, 
4 семестр – екзамен 

Обсяг 
дисципліни:кредити 
ЄКТС/кількістьгодин 

420 годин /14 кредити 

Мовавикладання Англійська 

Що буде 
вивчатися(предметнав
чання) 

«Англійська мова за професійним спрямуванням» полягають у 
формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, 
спілкування у професійній сфері) для формування основних складових 
іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті 
розвитку галузі звукорежисури і мистецтва в Україні та міжнародного 
обміну науковою інформацією. 

Чому це цікаво/ 
потрібновивчати  
(мета, завдання) 

Мета – надати студентам систематизовані знання з курсу навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням, поглибити навички 

англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності 

(зокрема прагматичної, дискурсивної та стратегічної) для забезпечення 

їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищах. Навчальна программа дисципліни ирозрахована на 

досягнення рівня володіння мовою А2-В1, який є стандартом для ступеня 

бакалавра. 

Завдання:«Англійська мова за професійним спрямуванням» полягають у 

формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, 

спілкування у професійній сфері) для формування основних складових 

іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті 

розвитку галузі звукорежисури і мистецтва в Україні та міжнародного 

обміну науковою інформацією. Основними формами контролю та 

оцінювання аудиторної і самостійної роботи студентів є організація 

семінарів-презентацій, складання наукових доповідей, статей, тез 

доповідей, есе, виконання тематичних і підсумкових контрольних робіт. 

– Оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні 

джерела; 

– Розширити світогляд, коло знань про специфіку професійного та 



ділового спілкування в галузі музичного мистецтва. 

 

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для 
вивчення дисципліни) 

Знати норми сучасної англійської літературної та професійної мови, 
терміни й професіоналізми з фаху, володіти початковими навичками 
професійної комунікації, використовувати фахову термінологію, 
коригувати тексти відповідно до норм літературної мови, розвивати 
культуру мовлення, уміти працювати із джерелами інформації задля 
вдосконалення мовної культури майбутнього фахівця.(Відповідно до 
робочої програми). 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни) 

Інтегральні (ІК):здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 
професійній діяльності дизайнера або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, 
історії музичного мистецтва , застосовувати теорії та методи 
звукорежисури; 
загальні: ЗК5:здатність спілкуватись з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / 
видів економічної діяльності); 
фахові (спеціальні): ФК1:здатність застосовувати методологію 
наукових досліджень на теоретичному і практичному рівнях з 
урахуванням аспектів професійної сфери; ФК2: здатність планувати та 
здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі 
сучасної науки у галузі педагогіки вищої школи, музичного мистецтва 
та культури. Здатність представляти результати досліджень сучасного 
мистецтва у вигляді звітів і публікацій однією з іноземних мов; ФК3: 
розуміння сутності методології наукового пізнання, змісту мистецької 
освіти та управління освітньою діяльністю; здійснення аналізу сучасних 
проблем культури і мистецтва, розуміння філософської та соціальної 
природи мистецтва; ФК5: Досягнення необхідних знань у розумінні ролі 
мистецтва, у тому числі музичного, в суспільстві з метою адекватної 
роботи за майбутніми професіями у закладах культури і мистецтва; 
ФК8: удосконалення використання форм і методів педагогіки у процесі 
виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до аналізу, зіставлення, 
порівняння педагогічних явищ, формування сучасного педагогічного 
мислення щодо входження системи вищої освіти України в 
Європейський простір вищої освіти;ФК9: використання професійно-
профільованих знань та навичок при викладанні дисциплін, що 
пов’язані з розвитком дизайну у загальноосвітніх школах, організаціях 
професійної освіти та додаткової освіти дітей;ФК10: здатність вільно 
орієнтуватися в напрямках, стилях, жанрах світового й українського 
музичного мистецтва; ФК18: набуття та володіння знаннями для 
викладання професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики 
звукорежисури) дисциплін у вищих навчальних закладах, колегіумах 
мистецького профілю; 
програмні результати навчання: ПРН5: знати: граматику побудови 
речень, спеціалізовану лексику(Відповідно до робочої програми). Знати 
теоретичний, лексичний, фонетичний матеріал дисципліни, особливості 
ділового та приватного листування 



Чомуможнанавчити

ся(результатинавча

ння) 

Знати лексичні, орфографічні, орфоепічні, акцентуаційні, 
граматичні, стилістичні норми сучасної англійської мови. уміти 
складати й оформлювати професійні тексти й документи; коригувати 
тексти з фаху відповідно до норм англійської літературної мови; 
виступати з презентацiями або доповiдями з питань, пов’язаних із 
фахом; враховувати аудиторiю i мету висловлювання; складати 
план-схему висловлювання та логiчно структурувати ідеї; 
застосовувати отримані знання на практиці; володіти культурою 
діалогічного та полілогічного мовлення; дотримуватися мовного 
етикету відповідно до обставин, за яких відбувається професійне 
спілкування.(Відповідно до робочої програми). 

Критерії 

оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти , який набрав суму залікових балів 

(60) має право, отримати підсумкову оцінку за диференційований залік 

за результатами контролю. Студенти, які  набрали протягом семестру 

менше 60 балів обов’язково складають залік.   

Екзамен  виставляється за результатами роботи студента 

впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму 

залікових балів (80), має право отримати підсумкову оцінку без 

опитування чи виконання екзаменаційного завдання за результатами 

контролю. Студенти, які  набрали протягом семестру менше 80 балів 

обов’язково складають екзамен. 

Присутність всіх  здобувачів вищої освіти на диференційному 

заліку та екзамені є  обов'язковим. 
На заліку й екзамені здобувачі отримують оцінки за Національною 
диференційованою шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно» – іза шкалою ECTS –A:90–100, B:82–89, C:74–81, 
D:64–73, E:60–63, FХ:35–59, F:1–34.  

Якможнакористуватис

я набутимизнаннями  

і 

вміннями(компетентн

ості) 

Здатність розуміти й інтерпретувати вивчене, відтворювати набуті 
знання в практичній діяльності; класифікувати та знаходити 
інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення 
соціокультурних потреб людини; збирати та впорядковувати 
інформацію; формулювати, аргументувати професійні завдання; 
установлювати комунікативний діалог з різними професійними 
суб’єктами та групами.(Відповідно до робочої програми). 

 

7.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
г
о

 у тому 

числі Форм

а 

кон. 
пр. с.р.с 

1 2 3 4 5 

Початковий (корекційний) етап (теми повсякденного спілкування в 

ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльності) 



 – І курс (І семестр) 

Розділ 1. 

1. Особисті відомості про людину. 

1.1 Самопрезентація. 4 2 2 

 

1.2 Мої вподобання. 4 2 2 

1.3 Я, моя родина, мої друзі. 4 2 2 

1.4 Утворення та вживання 

теперішніх часів.  

4 4 - 

 Усього годин 16 10 6 

2. Особистість та середовище. 

2.1 Моя країна.  4 2 2 

 

2.2 Моя майбутня професія. 4 2 2 

2.3 Утворення та вживання 

майбутніх часів. 
6 4 2 

 Усього годин 14 8 6 

3. Освіта. 

3.1 Моя Академія. 6 2 4  

3.2 Англійська мова та її діалекти 8 2 6 

3.3 Освічена людина і комп’ютер  8 2 6 

3.4 Числівники.   8 4 4 

 Усього годин  30 10 20  

Розділ 2. 

4. Орієнтування в місті. 

4.1 Подорожі містом. 6 2 4  

4.2 Історичні пам’ятки Києва.  8 2 6 

4.3 Театри та музичні майданчики 

Києва. 

6 2 4 

4.4 Модальнідієслова та 

їхеквіваленти. 

4 4 -  

 Усього годин 24 10 14  

5. Спілкування.   

5.1 Візит до лікаря. 4 2 2  



5.2 Телефонні розмови. 4 2 2 

5.3 Ділове спілкування. 4 2 2 

5.4 Дружнє спілкування. 4 2 2 

5.5 Утворення та вживання 

минулих часів 

8 4 4 

5.6 Підсумкова контрольна 

робота. 

2 2 - 

 Усього годин 26 14 12 

6. Історія музики. 

6.1 Музичне мистецтво доби 

середньовіччя. 
6 2 4  

6.2 Музичні інструменти доби 

середньовіччя.  
6 2 4 

6.3 Застигла музика в архітектурі. 6 2 4 

6.4 Прикметник та прислівник. 

Ступені порівняння. 
4 4 - 

 Залік 2 2  + 

 Усього годин 24 12 12  

 Разом 134 64 70 

 

Базовий (основний) етап – І курс (ІІ семестр) 

Розділ 3.  

7. Працевлаштування. Робота. 

7.1  Кар’єра звукорежисера, моя 

професія та сфера діяльності. 
10 4 6  

7.2 Написання резюме. 8 4 4  

7.3 Ділові контакти. Листування, 

співбесіда 
8 4 4  

7.4 Утворення та вживання 

завершених часів. 

12 6 6  

 Усього годин 38 18 20  

8. Сучасні технології. 

8.1 Використання сучасних 

технологій у сфері 

звукорежисури. 

12 6 6  



8.2 Музичне мистецтво доби 

відродження. 

12 6 6  

8.3 Музичні інструменти доби 

відродження. 

10 4 6  

8.4 Підсумкова контрольна 

робота. 

2 2 -  

 Усього годин 36 18 18  

Розділ 4 

9. Людина і навколишнє середовище. 

9.1. Навколишнє середовище. 

Людина і природа. 
8 4 4 

 

9.2 Пори року, клімат, аномальні 

явища. 
8 4 4 

 

9.3 Факти про континенти 10 4 6  

 Усього годин 26 12 14  

10. Музичне мистецтво. 

10.1 Музичне мистецтво доби 
бароко та класицизму. 

10 4 6  

10.2  Відомі композитори доби 

класицизму. 
10 4 6  

10.3 Відомі музичні твори доби 

класицизму. 
12 6 6  

 Залік 2 2 - + 

 Усього годин 34 16 18  

 Разом 134 64 70  

 Усьогоза І курс 268 128 140  

Фаховий (спеціалізований) етап – ІІ курс (ІІІ-еместр) 

Розділ 5. 

11. Термінологія звукорежисури. 

11.1 Музично-інформаційні 

технології. 8 4 4 
 

11.2 Техніка композиції в музиці ХХ 

ст. 6 2 4 
 

11.3 Творча майстерня 

звукорежисера. 8 4 4 
 

 Усього годин 22 10 12  

12. Масова музична культура 



12.1 Сучасні течії в музичній 

культурі. 8 4 4 
 

12.2  Музичні жанри і стилі 

європейського мистецтва. 6 2 4 
 

12.3 Музичні жанри і стилі 

українського мистецтва. 10 4 6 
 

 Усього годин 24 10 14  

13. Сучасна звукорежисура. 

13.1 Звукорежисура шоу-програм. 4 2 2  

13.2 Мультимедійні технології в 

звукорежисурі 10 4 6 
 

13.3 Концертна звукорежисура. 8 2 6  

13.4 Театральна звукорежисура. 6 2 4  

 Залік 2 2 - + 

 Усього годин 30 12 18  

 Разом 76 32 44  

Фаховий (спеціалізований) етап – ІІ курс (ІV-еместр) 

14.Стилі в історії музичного мистецтва. 

14.1 Авторський стиль. 8 4 4  

14.2 Національний стиль. 10 4 6  

14.3 Індивідуальний стиль. 10 4 6  

 Усього годин 28 12 16  

15. Світові національні опери. 

15.1 Національна опера України. 6 2 4  

15.2 Парижська національна опера. 6 2 4  

15.3 Ля Скала. 8 4 4  

 Усього годин 20 8 12  

16. Світова музична культура ХХІ ст. 

16.1 Симфонічна музика. 10 4 6  

16.2 Актуальна музика ХХІ ст. 8 2 6  

16.3 Фестивальний рух української 

музики.  6 2 4 
 



 Іспит 4 4 - + 

 Усього годин 28 12 16  

 Усього годин 76 32 44  

 Усього за ІІ курс 152 64 88  

 Усього 420 192 228  

 

Загальний обсяг -   420год., в тому числі: 

Практичні заняття-  192 год. 

Самостійна робота - 228год. 
 

Інформаційнезабезпеч

ення 

з фонду та 

репозитаріюНАКККіМ 

1. *Slipich Y., Zadniprynna N., Borukh O. “Welcome to the 

World of Art” NAMSCLA, 2014 

2. *Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К., “English speaking 

Countries and Ukraine”НАКККіМ, 2004 

3. *Часник Є.Г., Дерев’яненко І.В., Часник О.С.,“English for 

performing Art Students” Харьков, 2006 

4. **Jones, Matthew, Kerr, Philip. Straightforward. Pre-

IntermediateWorkbook. – Oxford: Macmillan, 2005. – 96 p. – 

CD-ROM – ISBN 978-1-40507-524-4. 

5. **Kerr, Philip, Jones, Ceri. Straightforward. Intermediate 

Student’s Book. – Oxford: Macmillan, 2007. – 175 p. – with 

CD-ROM – ISBN 978-0-2300-1256-1 2.  

6. **Kerr, Philip, Jones, Ceri. Straightforward. Intermediate 

Workbook without key. – Oxford: Macmillan, 2007. – 96 p. – 

with CD pack - ISBN 978-1-4050-7529- 9 

7. Evans V., Dooley J. New Round-Up 4: English Grammar 

Practice Student’s Book with CD-Rom / Virginia Evans, Jenny 

Dooley. – Harlow : Pearson Education Limited, 2011. – 212 p. 

 

Електронніресурси 

Artlex Art Dictionary [Електроннийресурс].–Режим доступу: 

http://www.artlex.com 

1. Wikipedia. TheFreeEncyclopedia [Електронний ресурс].– Режим 

доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

2. Merriam – WebsterDictionary [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.merriam-webster.com/dictionary 

3. Mr. Wald'sArtWorld[Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://waldartworld.com/stylesofart.html 

4. OxfordLearner’sDictionaries [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

5. Encyclopedia Britannica [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.britannica.com/art/folk-dance#ref276717 

6. InspirationalQuotes[Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.artlex.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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доступу:https://www.inspirationalstories.com/proverbs/t/on-dancing/ 

7. World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development [Електронний ресурс].– Режим 

доступу:http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/index.shtml

http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/background.shtml 

8. Why social progress matters [Електронний ресурс].– Режим 

доступу:https://www.weforum.org/agenda/2015/04/why-social-

progress-matters 

 

Локація та 

матеріально-

технічнезабезпечення 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,  

вул. Лаврська, 9, аудиторії корпусів 7, 11, комп’ютерна техніка 

Кафедра 
Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій (106 каб., 

11корп.) 

Інститут Інститутпрактичноїкультурології та арт-менеджменту 

Інформація про 

науково-педагогічного 

працівника (з фото) 

Ст.викладачГусаренко Валентина Анатоліївна 

vgusarenko@dakkkim.edu.ua 

Останні публікації: 

 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

(за наявності).  

Англійськамова [Electronic resource] 

збірник текстів та 

завдань до виконання 

контрольних робіт з 

англійської мови для 

студентів I курсу 

заочної форми 

навчання 

КНУТД, 2006 

Рогачова М.В. 

\упор.\;Телев'як І. 

І\упор.\; 

Довганець В.І. \упор.\; 

ГусаренкоВ.А \упор.\ 

 

Англійська мова [Electronicresource] 

методичні вказівки до 

практичних занять для 

студентів ІІІ-IV курсів 

за спеціальністю 

"Машини та апарати 

текстильної 

промисловості, та 

побутового 

обслуговування" 

КНУТД, 2006 
упор.: І. О. Корнєєва, В. 

А. Гусаренко 

Англійська мова [Електронний ресурс] 

методичні вказівки до 

практичних занять для 

студентів ІV курсу 

спеціальності 

"Інженерна механіка" 

Ч. 2. 

 

КНУТД, 2009  упор. В. А. Гусаренко 

1.  

2. Гусаренко В.А. «Засоби комунікації в сучасному світі». 
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