
Анотація дисципліни

Комунікативні стратегії англійської мови
Освітньо-професійна програма
першого рівня вищої освіти
(бакалавр)
Спеціальність 035 Філологія
Обсяг дисципліни – 5,0 кредити ECTS.
Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії (англійська мова)» є
формування у майбутніх перекладачів професійно-орієнтованої міжкультурної англомовної
комунікативної компетентності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативні стратегії (англійська мова)» є:
розвиток мовної компетентності; розвиток та вдосконалення навичок та вмінь професійно-
орієнтованого читання оригінальних текстів різних функціональних стилів та жанрів: фахової
літератури, професійно-орієнтованих наукових статей, монографій, художніх та публіцистичних
творів; розвиток навичок та вмінь професійно-орієнтованого аудіювання та адекватного реагування на
значні обсяги інформації, різноманітної за змістом та напрямом; вдосконалення навичок та вмінь
володіння різними функціональними різновидами професійно-орієнтованого монологічного та
діалогічного мовлення: розпитування, обмін думками та інформацією, передача змісту прочитаного або
прослуханого тексту, опис, розповідь, інтерпретація, доповідь, коментар та критичний аналітичний
аналіз текстів; розвиток навичок та вмінь професійно-орієнтованого писемного мовлення в таких його
видах як: твори, нариси, огляди, анотації, доповіді, наукові статті; вдосконалення професійно-
орієнтованих навичок та вмінь: письмового перекладу текстів різних жанрів, усного перекладу
тощо;вдосконалення соціокультурної компетентності на матеріалі реалій побуту та культури рідної
країни в порівнянні з країнами, мова яких вивчається; вдосконалення професійно-орієнтованої
навчально-стратегічної компетентності шляхом розвитку навичок та вмінь самонавчання.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми  в
галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу з англійської мови
українською і навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування
теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні
види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
здатність спілкуватися англійською мовою; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність до збирання  й
аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та
перекладу тексту з англійської мови українською і навпаки; усвідомлення засад і технологій створення
текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями державною та
англійською мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної
комунікації; співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних
політичних поглядів тощо; знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як

Германські мови та літератури (переклад
включно)



мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних країн, і вміти застосовувати ці знання у
професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності; знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності; знати принципи, технології і прийоми створення усних і
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами; використовувати
англійську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах
спілкування, (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у
побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна
діяльність за фахом.

Мова викладання – англійська.
Лектор – старш. викл. ШульженкоЮ.М.


