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Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 5 

 «Блогінг англійською» / Blogging in English 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

014.02 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) / Середня освіта. Англійська мова 

(на базі диплома молодшого спеціаліста) 

Форма навчання денна/ заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс,  4 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

Денна форма – 150 годин (лекції – 54)  

Заочна форма – 150 годин (лекції – 14) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
англійської філології 

Авторка дисципліни 

Кандидатка філологічних наук;  

доцентка кафедри англійської філології 

Галапчук-Тарнавська Олена Михайлівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Рівень володіння англійською мовою не нижче 

В1 

Що буде вивчатися 

Курс «Блогінг англійською» спрямований на 

створення нової форми комунікації з підлітками і 

молоддю, без доступу до медіа, але з мережею 

впливу. Прослухавши курс, ви навчитеся 

створювати короткі записи тимчасової 

значущості англійською мовою, створювати 

персональні зображення і тексти на будь-якому 

пристрої, обирати блогінгову платформу, добре 

структурувати і грамотно привертати увагу 

читачів, дотримуватись дружнього неофіційного 

стилю спілкування, поважати інші культури та 

переконання.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

З 2019 року блогінг став повноцінною 

професією, він допоможе вам у виборі і розвитку 

кар’єри. Створення власної мережі друзів і 

однодумців допоможе покращити професійні 

зв’язки, продемонструвати професійні навички 

та досвід потенційним роботодавцям, створити 

унікальну самопрезентацію у будь-якій професії. 

Ви станете краще і грамотніше писати 



англійською, розвинете нові навички 

наповнюючи ваш блог і усвідомите основні 

механізми впливу соціальних мереж та 

просування контенту. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Ви навчитеся:  

• визначати тип і тему блогу, власну 

читацьку аудиторію, 

• переконувати читача і впливати на його/ її 

думку, 

• обирати засоби мовного і немовного 

впливу на читача блогу,  

• дотримуватись стилю та структури 

професійного/ аматорського блогу на визначену 

тематику, 

• створювати унікальні персональні тексти 

на суспільно-політичну, економічну, побутову 

культурну тематику, враховуючи сучасні 

інтереси підліткової аудиторії (мода, музика, 

кіно, спорт, психічне здоров’я). 

• аналізувати та інтерпретувати дописи 

відомих світових блогерів,  

• редагувати та перекладати англомовні 

блоги. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Завдяки цьому курсу ви розширите свій 

теоретико-методологічний кругозір, що стане 

вам у нагоді не лише для майбутньої професійної 

роботи у найрізноманітніших сферах – від 

дослідницької, викладацької, перекладацької до 

політико-ділової, а й покращить ваші соціальні, 

комунікативні та мовленнєві навички 

англійською мовою. 

Інформаційне 

забезпечення 

Силабус, тексти лекцій та підручники у форматі 

пдф, навчально-методичні матеріали 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

