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Анотація 

 

У процесі вивчення дисципліни «Загально-політичний дискурс англійської мови» студенти 

набувають мовленнєвих навичок і вмінь та засвоюють лінгвістичні і соціокультурні знання при 

перекладі загально-політичних текстів, мають можливість розвивати перекладацькі компетенції 

та загальні уміння спілкування англійською мовою, набувають впевненості щодо використання 

мови як засобу комунікації та перекладу у сфері политічного дискурсу. Належна увага в цьому 

курсі приділяється обґрунтуванню лінгвістичної природи певних типів мовних одиниць, 

встановленню їх семантичного навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх 

адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту.  

Ключові слова: загально політичний дискурс, лінгвістичні, соціокультурні знання, 

перекладацька компетентність  

Ключові слова: політичний дискурс, соціокультурний переклад, адекватність перекладу 

 

 

Аnnotation 

 

In the process of studying the subject "General political discourse of English" students acquire speech 

skills, linguistic and sociocultural knowledge in the translation of general political texts, have the 

opportunity to develop translation skills and general communication skills in English, gain confidence 

in using language as the means communication and translation in the field of political discourse. The 

attention is paid to substantiating the linguistic nature of certain types of language units, establishing 

their semantic load and, accordingly, identifying ways to adequately translate them at the level of 

words, phrases, sentences or text. 

Key words: general political discourse, linguistic, sociocultural knowledge, translation competence 

  



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загально-політичний дискурс 

англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – 

англійська, за освітньо-професійною програмою «Переклад».  

Предметом вивчення є освоєння перекладу загально-політичної літератури.. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретична фонетика, теоретична лексикологія, теоретична 

граматика англійської сови, ПКОІМ. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної комунікативної компетенції; у 

забезпеченні достатньо вільного та функціонально адекватного володіння всіма видами 

мовленнєвої діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є а) засвоєння близько 5000 

лексичних одиниць загально-політичної лексики (слів та зворотів) в межах пройдених тем; 

б) інтеграція навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях; 

в) аудіювання текстів, що відносяться до тем, які студенти вивчають; г) упевнене спілкування в 

межах згаданих тем; ґ) уміння долати чинники, що перешкоджають розумінню під час 

спілкування; д) розвитку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за рахунок 

формування усіх його видів; е) розвиток письма як мовленнєвого уміння на матеріалі написання 

різножанрової продукції (рекламна листівка туристичного характеру, рецензія на фільм, 

спектакль тощо, лист-скарга, аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз 

переваг та недоліків ряду об’єктів тощо, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним 

завданням), а також написання невеликих творів; є) засвоєння певного обсягу соціокультурних 

знань за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

ж) формування фахових навичок завдяки розвитку здатності передачі власних назв при 

перекладі, застосування транскодування при передачі топонімів і власних імен та виконанню 

перекладних вправ. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1.Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 3.Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 5.Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 

історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 



ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й 

усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі 

(відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), 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. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й 

використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. 

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. 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. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1.Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 

знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється). 

ФК 4.Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди 

розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і 

стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку 

світового літературного процесу та української літератури. 

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), 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. 

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК  8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9.Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Політичні відносини 

Тема 2. Кризи та політичні конфлікти 

Тема 3. Міжнародна кооперація та співпраця 
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