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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової професійно-орієнтованої навчальної дисципліни 

“Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова)” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра «Германські 

мови та літератури (переклад включно)». 

Предмет вивчення дисципліни “Комунікативні стратегії основної іноземної 

мови (англ. мова)” включає спектр розмовних тем і комунікативних ситуацій, 

спрямованих на удосконалення лінгвістичної, навчально-стратегічної, 

прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції студентів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна “Комунікативні стратегії 

основної іноземної мови (англ. мова)”, поряд з практиками усного та письмового 

перекладу, загальною теорією перекладу та перекладацьким аналізом фахових 

текстів, є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» з англійської мови, яка формує підстави для 

написання науково-кваліфікаційної роботи і подальшої професійної діяльності 

випускника-перекладача. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1: Освіта. Проблеми молоді. 

Змістовий модуль 2: Книги. Сучасна англомовна література. 

Змістовий модуль 3: Сучасне мистецтво. 

Змістовий модуль 4: Політичні, економічні та суспільні реалії сьогодення. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Комунікативні стратегії 

основної іноземної мови (англ. мова)” є розвиток мовних знань і мовленнєвих 

навичок студентів до рівня вільного коректного використання англійської мови 

у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і 

професійного життя. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Комунікативні стратегії 

основної іноземної мови (англ. мова)” є підготовка і мотивація студентів до 



автономного навчання в концепції постійної самоосвіти з метою підвищення 

професійної кваліфікації після завершення навчання в університеті. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- граматичні структури та мовленнєві зразки англійської мови; 

- програмну лексику; 

вміти:  

- вільно і правильно спілкуватися англійською мовою (з дотриманням усіх 

фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у п’яти видах 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо, переклад); 

- аналізувати й обговорювати тексти з точки зору їх змісту, композиційних та 

індивідуальних стилістичних особливостей; 

- реферувати й анотувати тексти. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Освіта. Проблеми молоді 

Проблеми вищої освіти в Україні. Освіта в англомовних країнах. Проблеми 

молоді: здоров’я, самореалізація, працевлаштування. 

Змістовий модуль 2. Книги. Сучасна англомовна література 

Улюблені автори. Сучасна англомовна література. Написання есе. 

Змістовий модуль 3. Сучасне мистецтво 

Сучасне мистецтво: проблеми й перспективи. Мистецькі напрямки й течії. 

Обговорення творів мистецтва. 

Змістовий модуль 4. Політичні, економічні та суспільні реалії сьогодення. 

Війна і мир. Політичні, економічні та суспільні аспекти розвитку різних країн. 

Проблеми співіснування націй та релігій у сучасному світі. 

 

 

 



3. Рекомендована література 
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Oxford: Oxford university Press, 2011. 

13. Soars J., Soars L. Headway. Headway advanced. Oxford: Oxford university Press, 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний та письмовий переклад. 


