
Анотація дисципліни
Зіставна лінгвокультурологія

Освітньо-професійна програма
другого (магістерського) рівня
вищої освіти

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Спеціальність 035 Філологія

Обсяг дисципліни 5,0 кредитів ECTS
Семестр 11
Лекцій – 40 год., практичних занять – 10 год., самостійної роботи – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокультурологія» є формування
системи сучасних лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної
культури як чинника, що визначає світосприйняття народу, з філологічною метою –
засвоєнням методологічного апарату для виконання лінгвокультурологічного аналізу мови
й мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Зіставна лінгвокультурологія» є:
описати культурний простір двох та більше мов і культур крізь призму мови й мовлення;
визначити специфіку культурного фону комунікативного простору кожної із
зіставлюваних мов; встановити способи, якими кожна з мов втілює у мовних одиницях,
зберігає та транслює культуру; виявити подібності й відмінності у втіленні в живій
національній мові матеріальних культур і менталітету; розвинути лінгвокультурологічну
компетенцію філолога та набуття ним фонових знань, що необхідні під час вивчення
мови.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до проведення досліджень на належному рівні; здатність вільно орієнтуватися в
різних напрямах і школах; здатність здійснювати науковий аналіз і структурування
мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх
методологічних принципів; здатність критично осмислювати історичні надбання та
новітні досягнення філологічної науки; здатність вільно користуватися спеціальною
термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів: характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії,
принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації; застосовувати
сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного
здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в галузі
германської філології, літературознавства й перекладу; здійснювати науковий аналіз
мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з
урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі
самостійно опрацьованих даних; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для
аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу; використовувати
спеціалізовані концептуальні знання у галузі германської філології, літературознавства й
перекладу для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції
знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

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

Мова викладання – українська.
Викладач – к філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна.




