
Анотація дисципліни

Лінгвокраїнознавство (англійська та німецька мови)

Освітньо-професійна програма
першого рівня вищої освіти
(бакалавр)
Спеціальність 035 Філологія
Обсяг дисципліни – 5,0 кредити ECTS.
Лекційних занять – 30 год.,  практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диф. залік.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасне життя, національна культура та історія
англомовних та німецькомовних країн як фактори, що визначають самосвідомість народу, особливості
мовленнєвої поведінки та менталітет.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних
лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної культури та історії як факторів,
що визначають самосвідомість народу, – з філологічною метою, – засвоєнням достатнього за обсягом
активного лексичного матеріалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвиток та вдосконалення культурологічної
компетенції перекладача, набуття ним фонових знань, що необхідні під час вивчення іноземної мови;
ознайомлення студентів з повним аспектом соціокультурного життя англомовних та німецькомовних
країн через аналіз відповідних лексичних одиниць, понять, ідіоматичних виразів; через засвоєння
активного вокабуляру сформувати у студентів вміння вільно висловлювати свої думки з країнознавчої
тематики; забезпечити студентів необхідним запасом іншомовної лексики для компетентного
перекладу відповідної літератури.

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/німецької
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 та німецькою мовами; здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками
різних політичних поглядів тощо; характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської та
німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію; збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних завдань і
проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької діяльності та/або
навчання.

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

Мова викладання – англійська, німецька.
Лектори – канд. пед. наук, доц. Шишко А.В., ст. викл. ШульженкоЮ.М.

Германські мови та літератури (переклад
включно)


