
Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Код та назва дисципліни 
2-035-3-3_Теорія міжкультурної комунікації та актуальні проблеми 

лінгвістики рідної, основної та другої іноземних мов 

Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) 

035 Філологія «Англійська та друга західноевропейська мови і 

літератури» 

 

Кафедра  Англійської філології 

П.І.П. НПП (за можливості) Доц. Безродних І.Г. 

Рівень ВО  другий (магістерський) 

Курс, семестр (в якому буде викладатись)   1курс (2 семестр) 

Мова викладання  Українська, англійська 

Пререквізити (передумови 

вивчення дисципліни) 
 

 Володіння високим рівнем англійської мови, знання необхідної  

термінології, методів дослідження у сфері лінгвістики. 

Що буде вивчатися 
 Формування у студентів уяви про стан наукових досліджень з 

міжкультурної комунікації та лінгвістики основної, рідної та другої 

іноземної мови розповсюдженої у географічному просторі. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

 Студент матиме можливість на базі засвоєних теоретичних знань 

розвивати власне творче методичне мислення, яке допоможе у 

вирішенні різноманітних  завдань; спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня, вільно користуватися 

спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. 

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

 Студент засвоїть термінологію, методи досліджень; праці видатних 

лінгвістів, основні підходи до крос-культурних студій, особливості 

крос-культурної інтеракції та соціально-ментально й лінгвістичні 

основи міжкультурного спілкування, навчиться орієнтуватися в 

сучасному стані досліджень проблем міжкультурної комунікації; 

вживати отримані знання при викладанні  відповідної дисципліни та 

інших предметів міждисциплінарного характеру. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 
(компетентності) 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до адаптації 

та дії в новій ситуації, спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності), проведення досліджень на 

належному рівні, здатність критично осмислювати історичні надбання 

та новітні досягнення філологічної науки, застосовувати поглиблені 

знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення 

професійних завдань, вільно користуватися спеціальною 

термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. 

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 
 

45 

Мінімальна кількість здобувачів 
(тільки для мовних та творчих 

дисциплін) 
10 

 


