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 2-035-3-2_ Мультилінгвальна освіта в сучасному європейському 

просторі 

Рекомендується для галузі знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

035 Філологія ОП «Англійська та друга західноевропейська мови і 

літератури» 

 

Кафедра  Англійської філології 

П.І.П. НПП (за можливості) Доц. Яшкіна В.В.    

Рівень ВО другий (магістерський) 

Курс, семестр (в якому буде викладатись)  I курс (2 семестр) 

Мова викладання Українська, англійська 

Пререквізити (передумови вивчення дисципліни) 
1 

Високий  рівень володіння англійською мовою, знання відповідної 

термінології, методів дослідження у сфері лінгвістики, педагогіки та 

психології, критичне мислення, аналітичні здібності, розуміння 

сутності наукового синтезу 

Що буде вивчатися 

Формування здатності здійснювати діяльність, пов’язану з аналізом 

сучасних мовно-культурних процесів та синтезом їх наслідків, з 

творенням і критично-аналітичним оцінюванням руху до гибридізації 

мов, з організацією успішної комунікації різними мовами. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Студент матиме уміння оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного самовдосконалення; володіти 

державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; можливість на базі теоретичних знань розвивати власне 

творче методичне мислення, яке допоможе у вирішенні різноманітних  

завдань; здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й 

літературного матеріалу, формулювати узагальнення на основі 

самостійно опрацьованих даних.  

Чого можна навчитися (результати навчання) 

Уміння аналізувати, порівнювати і класифікувати напрями і школи в 

лінгвістиці; характеризувати теоретичні засади та прикладні аспекти 

обраної філологічної спеціалізації; презентувати результати 

досліджень державною та іноземною мовами; застосовувати сучасні 

методики і технології, для успішного  здійснення професійної 

діяльності, забезпечення якості дослідження у філологічній галузі; 

презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в 

наукових публікаціях чи виступах на конференціях, семінарах 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел,  абстрактного мислення, аналізу та синтезу; уміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність здійснювати 

науковий аналіз і структурування мовного/мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів; здатність вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень; 

здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах 

наукової комунікації в галузі філології. 

Інформаційне забезпечення Електронна бібліотека викладача, інтернет ресурси 

Види навчальних занять  

(лекції, практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів 
 

30 



Мінімальна кількість здобувачів (тільки для 

мовних та творчих дисциплін) 
10 

 

 

 


