Силабус навчальної дисципліни
«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
(англійська)
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма: «Cольний
спів»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Рівень вищої освіти
Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Перший (бакалаврський)

Курс
Семестр

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

Обов’язкова навчальна дисципліна

1 семестр – диференційований залік, 2 семестр – диференційований
Семестровий контроль залік,
3 семестр – диференційований залік, 4 семестр - екзамен
Обсяг дисципліни:
420 годин / 14 кредитів (192 год практичної роботи, 228 самост. роб.)
кредити ЄКТС/
кількість годин
Мова викладання
Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це цікаво /
потрібно вивчати
(мета, завдання)

Англійська, українська
Головні аспекти підготовки до успішного складання єдиного
вступного іспиту (ЄВІ): читання як вид мовленнєвої діяльності, а
також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації
(використання мови)
Мета – підготовка до ефективної комунікації та здобуття знань, які
допоможуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з англійської мови
на шляху до омріяної спеціальності. Програма дисципліни забезпечує
розвиток мовної компетенції та практичне володіння англійською
мовою на рівні спілкування в обсязі програмової тематики, засвоєння
основ граматики. Формування навичок обміну інформацією стосовно
фаху.
Завдання: сформувати іншомовні комунікативні компетентності у
таких видах мовленнєвої діяльності, як сприймання на слух, зорове
сприймання, писемна взаємодія, писемне продукування, зокрема:
розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти
автентичні тексти різних жанрів і видів з різним рівнем розуміння
змісту, здійснювати спілкування у письмовій формі в межах сфер, тем і
ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; критично
оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;
обирати і застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до
різних потреб.

Пререквізити
Базові знання граматики іноземної мови, мінімальний лексичний запас
(попередні
для висловлення власної думки, базові вміння користування новітніми
компетентності,
інформаційними ресурсами
необхідні для
вивчення дисципліни)

Загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел, навички міжособистісної
взаємодії, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях,
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність
спілкуватися
іноземною
мовою,
навички
використання
інформаційних та комунікаційних технологій;
фахові (спеціальні) компетентності: здатність створювати та
реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності,
здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного
мистецтва,
здатність
усвідомлювати
взаємозв’язки
та
взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва,
здатність використовувати знання про основні закономірності й
сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного
Пореквізити
мистецтва, здатність використовувати професійні знання та навички
(компетентності,
в процесі творчої діяльності, здатність володіти науковоотримані після
вивчення дисципліни) аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у
практичній діяльності, здатність здійснювати диригентську
діяльність, здатність розуміти основні шляхи інтерпретації
художнього образу, здатність застосовувати базові знання провідних
музично-теоретичних систем та концепцій, здатність оперувати
професійною термінологією, здатність збирати, аналізувати,
синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі
практичної діяльності, здатність використовувати широкий спектр
міждисциплінарних зв’язків, здатність застосовувати традиційні і
альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської
методики, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності,
здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними
та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній
педагогіці.
Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну
майстерність володіння мистецтвом сольного співу іноземною
мовою на належному фаховому рівні під час виконавської
діяльності артиста-вокаліста, демонструвати різні удосконалення
виконавської діяльності, відтворювати драматургічну концепцію
музичного англомовного твору, створювати його художню
інтерпретацію, демонструвати спроможність до самостійного
дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і
Чому можна
аргументувати власну позицію іноземною мовою, володіти
навчитися
методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та
(результати
аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової
навчання)
теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної
проблематики в різних дослідницьких жанрах, володіти іноземною
мови з метою організації та творчої роботи з ансамблевими
колективами, володіти англомовною термінологією музичного
мистецтва
та
його
понятійно-категоріальним
апаратом,
використовувати англійську мову під час професійного викладання
вокалу, виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної
освіти в англомовному середовищі.
Умовою допуску до диференційованого заліку є отримання
Критерії
здобувачем у результаті поточного контролю не менше 40 балів: за
оцінювання
змістовий розділ 1 – до 35 балів (самостійна робота – до 10 балів,
(екзаменаційна

робота на практичних заняттях – до 15 балів, контрольна робота – до
10 балів), за змістовий розділ 2 – до 45 балів (самостійна робота – до
15 балів, робота на практичних заняттях – до 20 балів, контрольна
робота – до 10 балів). Здобувач, який набрав 60 залікових балів, має
право отримати залікову оцінку за результатами поточного
контролю. Здобувачі, які набрали протягом семестру менше
60 балів, обов’язково складають залік.
Умовою допуску до екзамену є отримання здобувачем під час
семестрового оцінювання не менше 40 балів: за змістовий розділ 3
– до 35 балів (самостійна робота – до 10 балів, робота на
практичних заняттях – до 15 балів, контрольна робота – до
10 балів), за змістовий розділ 4 – до 45 балів (самостійна робота –
до 15 балів, робота на практичних заняттях – до 20 балів,
контрольна робота – до 10 балів). Здобувач, який набрав суму
залікових балів 90, має право отримати підсумкову оцінку без
опитування чи виконання екзаменаційного завдання за
результатами контролю. Здобувачі, які набрали протягом семестру
менше 90 балів, обов’язково складають екзамен.
На заліку й екзамені здобувачі отримують оцінки за
Національною диференційованою шкалою: «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно» – і за шкалою ECTS – A: 90–100, B:
82–89, C: 74–81, D: 64–73, E: 60–63, FХ: 35–59, F: 1–34.
Здатність розуміти й інтерпретувати вивчене, відтворювати набуті
Як можна
знання в практичній діяльності; класифікувати та знаходити
користуватися
інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення
соціокультурних потреб людини; збирати та впорядковувати
набутими знаннями
інформацію; формулювати, аргументувати професійні завдання;
і вміннями
установлювати комунікативний діалог з різними професійними
(компетентності)
суб’єктами та групами. (Відповідно до робочої програми).
Зміст дисципліни:
Граматичні особливості мовлення. Виконання лексико-граматичних
вправ.
Особливості виступу на сцені. Мотивація.
Актуальні питання довкілля.
Надмірне споживання та антиспоживацький рух.
Музика Америки. Луї Армстронг.
Музика Великобританії. Бенджамін Бріттен.
Інтерпретація творів українських композиторів.
Інтерпретація творів сучасних композиторів.
Опрацювання питань звукоутворення. Акустичні особливості
виконання віртуозних творів. Інтерпретація музичного твору.
Музична освіта в Україні. Деякі факти з історії української музики.
Навчальна логістика Електронні інструменти в музичній освіті. Музичні комп’ютерні
технології як новий вид інструментарій сучасної творчості.
Інформаційні технології в системі музичної освіти.
Симфонічний оркестр. Вивчення та виконання творів для соліста з
оркестром.
Хоровий клас та робота з хором. Хорове диригування.
Формування основних вокально-виконавських вмінь та навичок.
Оркестровий клас. Жанрова особливість італійської музики.
політика)

Морфологія:
Іменник. Вживання іменників в однині та множині. Використання
іменників в ролі прикметників. Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених

артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння
прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.
Умовні речення (0, I, II, III типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні
і неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції.
Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова
з get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make,
clear, cut, fall, hold, let, hand. Структура to be going to do smth.
Прислівник. Вживання прислівників. Ступені порівняння
прислівників. Прислівники місця і часу. Основні прислівникові
звороти.
Числівник. Кількісні та якісні числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис:
Структура різних типів речень.
- Прості речення.
- Безособові речення.
- Складні речення (складносурядні та складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
- Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
Словотворення:
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників,
прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
Форми навчання: очна.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Raymond Murphy. English Gramma in Use: A self-study reference
book for intermediate students/ Murphy Raymond. – 2nd. ed. –
Cambridge University Press, 2012. – 350p.
2. Michael Vince. Advanced Language Practice with key. English
Grammar and Vocabulary/ Michael Vince, Peter Sunderland. –
Macmillan: Macmillan Education, 2003. – 326 p.
3. Jenny Dooley. English Grammar Book Grammarway 4/ J. Dooley,
V. Evans. – Express publishing, 2006. – 278 p.
4. Richard James Burgess, The art of music production, the theory and
Інформаційне
practice
забезпечення
5. Music in art, International journal for music iconography, London:
з фонду та репозиторію
Koening Books, 2011.
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6. British journal of music education, an international journal,
Cambridge University press, Vol. 36 Number 3, November 2019
7. Till Bovermann, Alberto de Campo, Hauke Egermann,
Stefan Weinzierl, Musical Instruments in the 21st Century,
Identities, Configurations, Practices, 2015.
8. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови / Л.Г. Верба,
Г.В. Верба. – К.: ВП Логос-М, 2006. – 342 с.
9. Боднар О. English for communication. К., 2005
10. Peter Elsea, The Art and Technique of Electroacoustic Music
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11. Anthony Baines, Woodwind instruments and their history, 2010

