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вступ

Програltа вивчення нормативноТ навчаlьноТ Jисцrtп-riни ,<Kotlr нiкативнi сгратегiТ
анг;iйськоТ мови> складена Солодкою А.К. вiдповilно Jо освiтньо-професiйноТ програrtи
пiдготовки магiстрiв напряму 0З5 Фiлологiя.

ПредметОм вивченнrI навчальноТ дисциплiни с: комунiкативнi стратегiТ анг;riйськоТ
мови.

меmа курсу: вивчення комунiкативних стратегiй взаемодii iноземною мовою. Мета
зводяться до формування:. пракmuчнuх навичок (формування мовленневих навичок i BMiHb та
засвоснtfi лiнгвiстичних i соцiокультурних знань); KozHimuBHux (розвиток когнiтивних
здiбностей); афекmuвнtм (формування впевненостi щодо використання мови як засобу
комунiкацiт та для перекладу, а також позитивного вiдношення до вивчення англiйськот мови.га
засвоенtш вiдповiдноТ культури); ocBimHix (розвиток здатностi до самостiйного пошуку та
засвосння нового матерiалу); фаховuх (формування перекладацькоТ компетенцlt); соцiальнuх
(розвиток загальних yMiHb спiлкування).

Завdання trypcy:

а) засвоення близько 3000 лексичних одиниць (слiв та зворотiв) в межах пройдених тем;
б) iнтеграцiя навичкових параметрiв (фонетики, лексики та граматики) у мовленневих

r rtiннях;
г) засвоенню термiнологiт та розвитку перекладацьких навичок i BMiHb, шдо вiдносяться .f,o

дiя;lьностi мiжнародних органiзацiй, галузi прав людини;

с) ознайомлення з певним обсягом соцiокультурних знань за рахунок читанЕш вiдповiднllх
те KcTi в, застосування iлюстративного матер iалу топIо ;

переdумовu dля вuвчення duсцuплiни., теоретична фонетика, теоретична лексикологiя.
теоретична граматика англiйськоi сови.

очitЕванi рвульmаmu навчання. Згiдно з вимогами опп студент оволодiвае таки\{и
к о.мпе m е н mн о с mrL|vl u :

I. Загальнопредметнi:
зк 1 Соцiальна компетентнiсть. Продуктивноспiвпрацювати з рiзними партнерами в
групi та командi, виконувати рiзнi ролi й функцiт в колективi, проявляти лiдерськi якъстi на
посадi керiвника, iнiцiативу, вiдповiдальнiсть та навички управлiння заходами безпеки
професiйноТ дiяльностi, пiдтримувати та керувати власнимЕ вза€миЕамк з iншими, пркймати
рiшення у складних та непередбачуваних ситуацiях.
ЗК 2 ЗагальЕокультурна lсoмпeTerrTнicTb. Аналiзувати й оrliнювати найважливiшi досягненля
нацiональноТ, европейськоТ та cBiToBoT науки й культури, орiентуватися в культурному та
Д}D(ОВНоМУ контекстах сучасного украТнського та свiтового суспiльства; знати мiжнароднi
норми та законодавство Укратни у сферi безпеки життедiяльностi населенняJ системи
управлiння охороною працi та цивiльного захисту.
ЗК 3 Компетентностi з iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй. Рацiона_rьно
використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задач. пов'язаних з
опрацюванням iнформаuiТ, i1 пош\lко\,{. систематизацiсю. зберiганням. поJання\1 та
лередаванrшм.



ЗК 1 Злrтпigть пiвч*тпеl упtrюдовiк жвття як база щlофесifuоrо та штIЕв(жD
сrrr(Ек}пrчепЕfl Qong life learning Усвiдомrпос свою дiяlънiсгь i црагне iT
вдOGюЕаJIIiIu.

ш. (DaxoBi:

о ФК 1Jiнгвiстична компетентнiсть. Знання системи \{ови. правиJ i1 ф1 нкчiон\вання в
iншоrtовнiй коrtl,нiкацiТ, шо дозволяють оперувати мовними засобами для цirей спi;тц,вання.
о (DK 2 NIоыенн€ва компетентнiсть. Володiння видами мовленневоi дiя,,lьностi, якi задiянi .ч

перек;rадi (говорiння, аудiювання, читання, письмо).
о (DI( 3 Соцiолiнгвiстична компетентнiсть. Знання та вмiння, необхiднi для здiйснення
соцiального аспекту використа ння iноземноТ мови (лiнгвiстичнi маркери мовлення).
о Фк 4 Перекладацька компетентнiсть. Знання загальних принципiв перекладу, навички та
умiння його здiйснення.
о ФК 5 Екстралiнгвiстична компетентнiсть. Знання, що виходять за межi лiнгвiстичних
та перекладознавчих (фоновi i предметнi знання).

Курс вивчасться на 5-му Kypci у I та II семестрах. Форми органiзацiТ навчztльного цроцесу:

практичнi заняття та самостiйна робота студентiв.

На вивченнJI навчальноТ дисциплiни вiдводиться 210 годин/7 кредити ECTS.

У I ceMecTpi: lб години практичних занять та 104 годин самостiйноТ роботи; II ceMecTpi: 18

години практиtrних занять i 7 2 rо дин самостiйноi роботи.

Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни
I семестр :

кредит 1: Органiзацiя Об'еднаних Нацiй (ООН);
кредит 2: европейський Союз (еС);
кредит 3: Органiзацiя з безпеки i спiвробiтництва в Свропi (ОБСО;
кредит 4: Пiвнiчноатлантичний Альянс (НАТО);
II семестр
кредит 1: АсоцiацiТ держав Пiвденно-СхiдноТ АзiТ (АСЕАЦ;
кредит 2: CBiToBa органiзацiя торгiвлi (СОТ);
кредит 3: Мiжнародний валютний фонд (I\ВФ).

Рекомендована лiтература

Базова:

1. Ребрiй О.В. Переклад англомовноi громадсько-полiтичноТ лiтераryри. Свропейський
союз та iншi мiжнароднi полiтичнi, економiчнi, фiнансовi та вiйськовi органiзацiТ:
Навча_пьний посiбник для сryдентiв вищID( закладiв освiтlл./За ред. Л.М. Черноватого та
B.I. Карабана. - Вiнниця: Нова Книгц 2009. -240 с.



3. Анцупов А.Я., Шипилов А. И. Конф;lикто.-Iогия:уlеб. для вузов. - N4..

1999.

4. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистIlка в преддверии

информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций. - I\4.,

1999.

5. Конецкая В. П. Социология коммуникации. - I\4., |997.

6. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. -М.,2002.
7 . Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - М., Киев, 2001.

8. Садохин А, П. Межкультурная коммуникацшI : Учеб. пос. - М., 2006.

9. Чмут Т. К., Чайка Г. Л, Етика дiлового спiлкування : Навч. посiб. - К.,

2003.

10. Ярошенко Т. М. Регiональна типологiя культури : Навч. посiб. - Львiв,

2007.
Hsnnenkamp V. Interkulturelle Zusammenarbeit. - Heidelberg, |994.

Щодаткова:

1. Бондырева С. К., Колесов Д.В. Толерантностъ (введение в проблему).-
м.,2003.

2. Гулевич О. А., Безменова И. К. Атрибуция: общее представление,
направление исследований, ошибки. - М., 1998.

3. История мент€tпьностей: Историческ€ш антропологиlI. - М., |996.
4. Оконешникова А. П. Межэтическое восприятие и понимание людьми

друг друга. - Пермъ, 1999.

5. Пиз А., Гарнер А. Язык р€}зговора. - М., 2001.
6. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре. - Петрозаводск,1996.
7. Фоли ,Щж. ЭнцикJIопедия знаков и символов. - М., 1997.

8. Холл Э. Как понять иносц)анца без слов. - М., L995.
9. Geerz С. The Interpretation of Cultures. -N.Y., |99З.

4.Форма пiдсумковоf о контролю успiшностi навчання : за-rriк

5. Засоби дiагностики успiшностi навчапня: модульна контрольна

робота, самостiйна робота.


