
 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

 

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗАПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ (АНГЛІЙСЬКА)» 
 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

       Освітньо-професійна програма: «Акторська 

майстерність » 

   Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»  
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 
Семестр 

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

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

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ кількість 
годин 

420 годин / 14 кредити 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Професійне володіння іноземною мовою у всіх аспектах 
(говоріння, читання, аудіювання) здобувачами освіти. 

Чому це цікаво /  
потрібно       вивчати  
(мета, завдання) 

Мета – формування необхідної комунікативної спроможності в 

сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що 

обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела.  

Завдання: сформувати навички практичного володіння 

англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, діалогічне та монологічне мовлення, читання, письмо) 

в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, 

відповідно до міжнародних стандартів, викладених у 

Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в 

Національній програмі з англійської мови для професійного 

спілкування. Сформувати потребу дотримуватись академічної 

доброчесності (за ст. 42 Закону України «Про освіту» для 

здобувачів освіти, що передбачає самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та семестрового 

контролю). (Відповідно до робочої програми). 

Пререквізити (попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Знати фонетику, лексику, словотвір, граматику іноземної мови в 

обсягах, передбачених програмою; правила міжособистісної та 

міжкультурної професійної комунікації; особливості ділового та 

приватного листування. (Відповідно до робочої програми). 



Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після вивчення 
дисципліни) 

Загальні: ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології. ЗК08. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності. ЗК10. Здатність 

виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати про 

національно-культурний і духовний розвиток України, плекати 

традиційні національні й загальнолюдські цінності.  

Фахові (спеціальні): СК08. Здатність оперувати новітніми 

інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації 

художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. СК13. 

Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з 

метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах 

суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. СК19. Здатність бути 

мовною особистістю, виявляючи мовну та мовленнєву 

компетентність, професійне володіти сценічним мовленням, 

красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва. 

Програмні результати навчання: ПР01. Визначати 

взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами 

розвитку сфери культури й мистецтва в Україні. ПР03. Вільно 

спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. ПР04. Здійснювати пошук необхідної 

інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

джерелах. ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного 

мистецтва. ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи 

особистого розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проектів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію 

та власний досвід. ПР22. Знати основні закони акторської 

майстерності; виявляти мовну та мовленнєву компетентність, 

володіння сценічним мовленням, розкривати за допомогою 

словесної дії внутрішній світ, соціальні, психологічні, 

національні риси персонажа. (Відповідно до робочої програми). 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

Знати фонетику, лексику, словотвір, граматику іноземної мови в 

обсягах, передбачених програмою; особливості ділового та 

приватного листування. Вміти самостійно читати та розуміти 

літературу за фахом; вести бесіду з фаху й одержувати інформацію 

з іноземних письмових та усних джерел; сприймати мовлення 

іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і в 

аудіозапису; аналізувати та систематизувати отриману 

інформацію. (Відповідно до робочої програми).  



Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Форма контролю: 
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 
балів 
2. Самостійна робота  - 30 балів / 18 балів 
3. Екзамен ‒ 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
За національною диференційною шкалою ‒ «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 
За шкалою ЄСТS:  А 90-100, В 82-89, С 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FX 35-59, F 1-34 

Як можна 

користуватися набутими                                    

знаннями  

і вміннями 

(компетентності) 

Здатність розуміти й інтерпретувати вивчене, відтворювати 
набуті знання в практичній діяльності; вміти вести бесіду з 
фаху й одержувати інформацію з іноземних письмових та усних 
джерел, сприймати мову іншої особи, аналізувати і 
систематизувати отриману інформацію. (Відповідно до 
робочої програми). 
 

Навчальна логістика 

№ 

з/п 
Теми змістових розділів 

Кількість годин 

Практ. 

заняття 

Самост. 

робота 
Разом  

1-й семестр 

1.1. 
Академія, в якій я навчаюсь. Соціальна 

сутність дозвілля. .Дієслово to be. Час Present 
Simple. 

4 8 12 

1-й  
змістовий 
розділ 

1.2. 
Культурно-художні цінності.  Прикметники. 
Утворення заперечних і питальних речень. 

4 6 10 

1.3. 

Культурний потенціал суспiльства. Роль 
культурної політики держави. Утворення 
заперечних і питальних речень .Дієслово. 
Час Present Continuous. 

4 6 10 

1.4. 

   Київ – культурна столиця України. 
   Складносурядні речення. 

Складнопідрядні речення з підрядними 
часу, місця, причини. 

4 4 8 

1.5. 
Києво-Печерська лавра. Структура There is/ 
There are. There was/ There were 

4 6 12 

1.6. 
Мистецька освiта. 
Означений/неозначений артикль. 

2 6 12 

1.7. 
Мистецтво. Основнi поняття та 
концепцiї. Модальні дієслова. 

4 6 10 

2-й  
змістовий 

розділ 

1.8. 
Мiфи та легенди як культурна складова. 
Час Future Simple. Умовні речення. 

6 6 12 

1.9. 
Лiтература: видатнi лiтератори, жанри,  
лiтературнi персонажi 

6 6 12 

 
Традицiї та обряди як складова частина 
масових свят 

4 6 10 

 
Знайомство з культурними 
особливостями та звичаями рiзних країн 
Час Past Perfect. 

4 6 10 

 
Свята та традицiї Великобританiї та 
США. Gerund. Infinitive. Інфінітивні 

звороти 

4 8 14 

  Усього годин. 48 74 134 Диф. залік 

2-й семестр 

2.1. 
Iсторiя музики. Музичнi жанри. 

Imperatives. Команди, прохання, поради. 
4 8 12 

3-й  
змістовий 
розділ 
 
 

 

2.2.  
Музичнi iнструменти. Класифiкацiя. 
Пряма/непряма мова. Узгодження 
часів 

4 6 12 

2.3. 
Спів. Музичнi професiї.  Запитання в 
прямій/непрямій мові. 

2 4 8 

2.4. 
Звук та музика в кiно та на телебаченнi. 
Зворотні займенники 

2 4 8 

2.5. 
Сучасна музика. Напрями та групи. 
Неозначені займенники та їх похідні. 

2 4 8 



2.6. 
Українська музична культура. 

Словотворення. . 
2 4 8 

2.7. 
Iсторiя та види виконавського мистецтва. 
Словотворення. Прикметники. 

4 6 10 

2.9. 
Видатні актори минулого. Час Past 
Simple, Present Perfect. Possessive Case 

6 6 12 

4-й  
змістовий 
розділ 

2.10

. 
Сценiчне мистецтво. Розмовний жанр. Час 
Present Simple, Past Simple. 

4 8 12 

 
Радiо. Телебачення. Узгодження часів 
(Sequence of Tenses). 

4 6 12 

 Циркове мистецтво. 4 8 12 

 
Специфiка акторства як виду творчої 
дiяльностi. Іменник, утворення множини. 

8 8 16 

 
Сучаснi форми вистав та свят 

(презентацiї, шоу-програми, шоу-
конкурси). Складнопідрядні речення 

4 8 16 

 Усього годин. 46 80 140 Диф. залік 

 3-й семестр 

 
Екраннi види мистецтва. Кiно. 
Неправильні (Irregular Verbs) і правильні 
дієслова (Regular Verbs). 

10 4 14 

5-й  
змістовий 
розділ 

 
Професiя звукорежисера в кiнематографi. 
Час Past Simple. Утворення заперечних і 
питальних речень. 

10 8 10 

 
Сучаснi фiльми, якi отримали нагороди за 
звукове рiшення. Минулі часи 
англійського дієслова. 

8 6 12 

 

Британська кiноакадемiя, Оскар та iншi 
нагороди в сферi кiно. Кiнозiрки Marlon 
Brando, Antonio Banderas & Tom Criuse. 
Active and Passive voice. 

6 6 10 

 
Шедеври кiномистецтва: The Godfather та 
iншi.   Умовні речення. 

8 6 10 

 Голiвуд – свiтовий цент кiноiндустрiї 6 8 12 

 Усього годин. 38 38 68 Диф. залік 

 4-й семестр 

 

Театр. Театральнi професiї. Прості і 
складні речення.  Утворення питальних 
речень у різних часах (Present, Past, Future 
Simple; Present, Past Continuous; Present 
Perfect). 

10 6 16 

6-й  
змістовий 
розділ 

 Iсторія театру (Past Perfect). 10 6 12 

 
Театри Великобританiї, США та iнших 
англомовних  країн. 

10 2 12 

 
Iсторiя українського театру. 

Складнопідрядні речення.  
8 6 14 

 
Сучасний український театр. Театри 
Києва. 

6 6 12 

 
Моя майбутня професiя. Яким актором я 
мрiю бути? Система часів у цілому. 
Revision 

6 6 12 

 Усього за семестр 50 32 78  

 Усього за рік 192 228 420 Екзамен 
 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію                         

НАКККіМ 

1. Anderson L., Kiloshenko O. Ethnic identity and cross-cultural 

awareness in teaching English for arts students. // Культурні та мистецькі 

студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали 

міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: 

НАКККіМ, 2019. С. 19-21 

2. Gannichenko T.A. Forming foreign communicative competence by 
means of the didactic business game / Т. Ganchenko, К. Koshechkina // 

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 

Budapest. – VII (79), Issue: 197. – 2019. – P. 24-28.  
Інформаційні ресурси: 

1. TedTalks. Ideas worth spreading. – Режим доступу: 



https ://www.ted.corn/

Ьlъ ?o.,toBHa cпtt_loiHK,
вuвчення анzлiйськоi'мовu на сайпсi Ввс
2. http://www.learnenglish.de/ - великий портаJI з вивчення англiйсько]
мови
З. АrtlеХ Аrt Dictionary [ЕлекТронний ресурс]. - Режим досryпу:
http : //www. art l ех. соm
4. Wikipedia, The Frее Encyclopedia [Електронний ресурс]. - Режим
доступу : httЁ://en.wi ki ped iа.оrg/wi k i/W i k i ped ia
5. Uпtегrпеуеr, Louis. Моdеrп Brilish Poetry. New Yогk, Наrсоurt, Вrасе
and Howe, |920. [Електронний ресурс], Режим досryпу:
Ецц.Ьаfl]ýцLýqдц
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спецiальностi 026 <Сценiчне мистецтво)> / розроб. Л. В, Андерсон.
Киiв : [-lAKKKiM. 2021, З2 с.
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Лiнк на лltсцllплitlу
, c/Mzk ,г

MzI

Вказусться посилання на розроблений електронний курс та
розмiruений в Google Сlаssrооm

озрооник цо Андерсон Л. В.с(
Обговорено на засiданнi групи

Гарант ocBiTHboi програми
ПОГОДЖЕНО:

Щиректор iнституту
ЗАТВЕРДЖЕНО:

завiдувач кафедри режисури
та alстopcbKoT майстерностi

сучасного мистецтва проф. Кулиняк М. А.

проф. Хлролеuь Л. В.

див.

{проф. Шлемко О. !.


