
Інформація про дисципліну вільного вибору студента 

Назва дисципліни  Англомовний комунікативний курс 
"Social English Studies" 

Кафедра  Теоретичної та прикладної лінгвістики  
Факультет  Публічного управління та права 
Короткий опис 
дисципліни 

Мета: оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Досягнення мети 
передбачає засвоєння норм сучасної англійської мови, оволодіння знаннями про 
особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності, формування вмінь 
і навичок добирати ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок 
комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних 
норм спілкування. 

Перелік тем Зміст навчального матеріалу складається із семи розділів: 
1. Meeting people 
2. Traveling 
3. Famous landmarks 
4. Customs and traditions of English Speaking Countries 
5. Shopping 
6. World of news  
7. Entertainment 

Лектор Викладачі: Ірина Сергіївна Ковальчук, Олена Борисівна Сивак 
Ірина Сергіївна 

Ковальчук 
Викладач. У 2009 
році закінчила 
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка і 

отримала вищу освіту за 
спеціальністю "Педагогіка і 
методика середньої освіти, 
англійська мова та література" та 
здобула кваліфікацію магістра 
педагогічної освіти, викладача 
англійської мови і зарубіжної 
літератури, вчителя німецької мови і 
зарубіжної літератури. 
У грудні 2018 р.  захистила 
дисертацію на тему «Формування 
професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів у 
процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін у вищих військових 
навчальних закладах».  
Наукові інтереси: Професійно-
комунікативна компетентність, 
формування професійно-
комунікативної компетентності, 
дисципліни гуманітарного циклу. 
Основна робота зі студентами – 
практичні заняття з англійської 
мови, викладання англійської мови в 
групах поглибленого вивчення, 
підготовка студентів до науково-
практичних конференцій. 

Олена Борисівна 
Сивак 

Викладач. 
Відповідальна за 
секцію іноземних 
мов обліково-
фінансового 
факультету. 

У 2011 році отримала диплом 
магістра Житомирського державного 
технологічного університет за 
спеціальністю «Облік і аудит». У 
2015 році закінчила Житомирський 
державний педагогічний інститут ім. 
Івана Франка за спеціальністю “Мова 
і література (англійська)”. У 2016 р. 
захистила дисертацію на тему: 
“Обліково-аналітичне забезпечення 
управління витратами на надання 
благодійної допомоги як елементом 
соціального капіталу підприємства”. 
Наукові інтереси: Business English, 
Accounting Theory, Finance, Financial 
Accounting, Managerial Accounting, 
International Accounting, Auditing, 
Economic Analysis, Reporting of the 
Enterprise. 
Основна робота зі студентами – 
практичні заняття з англійської мови, 
підготовка студентів до науково-
практичних конференцій, проведення 
днів іноземних мов. 

 

 


