1

АНОТАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЧКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«IНОЗЕМНА МОВА ЗА ФАХОМ»
Анотація
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за фахом» ставить за мету удосконалення практичного
використання знань з англійської мови в галузі професійних інтересів студентів-медійників і
зорієнтований на розвиток практичної та аналітичної лінгвістичної компетенції майбутніх
медіафахівців. Навчальна дисципліна передбачає розвиток навичок роботи з автентичним
англомовним матеріалом у межах магістерської програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика»; розпізнання і правильне використання граматичних структур, що є
характерними для текстів академічного стилю; розвиток комунікативних навичок участі у
дискусіях англійською мовою, включаючи вміння висловлювати своє ставлення до теми
обговорення як в усній, так і у письмовій формі. Особлива увага приділяється розширенню
активного загальнонаукового та професійного вокабуляру, включаючи елементи
словотворення, фразеології та стилістики. Специфікою навчальної дисципліни є залучення
аудіовізуального англомовного контенту та міждисциплінарний підхід до підбору учбових
матеріалів, що відображає різноманіття контенту магістерської програми «Аудіовізуальні
медіа та цифрова журналістика». Формат роботи включає загальні обговорення, індивідуальні
та групові проєкти. Практичні завдання з навчальної дисципліни – написати анотацію, есе та
резюме, підготувати та провести презентацію з професійної теми англійською мовою.

Викладачка навчальної дисципліни

Ірина Анатоліївна
ТКАЛЯ

Мовознавиця, філологиня, фахівчиня з професійної англійської мови
Кандидатка філологічних наук, доцентка катедри англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна,
доцентка катедри медіакомунікацій
Членкиня Міжнародної Асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine та
Міжнародної організації тестологів «Всеукраїнська асоціація з мовного тестування та
оцінювання» (ВУАМТО)
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Авторка близько 90 науково-методичних публікацій, учасниця більш ніж 50 міжнародних
конференцій
• з 2012-2013 – стажування за темою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному
закладі»
• з 2009 – викладає професійну іноземну мову (англійську) на катедрі медіакомунікацій
• з 1998 – доцентка катедри англійської мови Каразінського університету, викладає
англійську мову в Народній українській академії та Міжнародному Соломоновому
університеті
• з 1996 – викладає англійську мову на соціологічному факультеті
• 1996 – захищає кандидатську дисертацію
• 1978 – закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету імені
О. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) та
отримала диплом за спеціальністю «Англійська мова та література»
Тема кандидатської дисертації: «Комунікативно-функціональні особливості неповних
речень, які передають зміст суб’єктивної оцінки мовця в ситуації безпосереднього
спілкування (на матеріалі англійської мови)»
Напрями науково-практичної діяльності: іноземна мова професійного спілкування, мова і
суспільство, культурологічні аспекти комунікації
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