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Семестр, у якому планується
вивчення дисципліни
Факультети, студентам яких
пропонується вивчити
дисципліну

Перелік компетентностей та
відповідних результатів
навчання, що забезпечує
дисципліна

Попередні умови, необхідні для
вивчення дисципліни

Основні теми дисципліни

Сьомий (бак.)
Економіко-гуманітарний
Усвідомлена повага до різноманіття культур;
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях,
оперування
відповідними
лінгвокраїнознавчими
концептами;
Здатність
використовувати англійську мову у її взаємозв’язку з
культурно-історичними
реаліями;
Здатність
спілкуватися іноземною мовою, опрацьовувати
фахову літературу іноземною мовою; Здатність до
абстрактного мислення, сприйняття багатоманіття
лінгвокраїнознавчих
підходів
до
вивчення
англосфери; Здатність аналізувати соціолінгвальну
ситуацію; Здатність вільно оперувати спеціальною
лінгвокраїнознавчою термінологією для розв’язання
професійних завдань; Здатність бути критичним і
самокритичним, соціально відповідальним; Здатність
до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
Розуміти значення основних лінгвокультурологічних
лексичних одиниць, що позначають поняття, пов’язані
з явищами суспільного життя, національними та
культурними традиціями, побутом; розуміти сутність
взаємозв’язку та взаємовпливу культурних і
лінгвістичних феноменів; орієнтуватися у складній
системі соціально-культурних відносин, обумовлених
традиціями країни.
Опис дисципліни
Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні
знання таких дисциплін: Історія зарубіжної літератури;
Історія основної іноземної мови (англ.) / Германістика в
історико-діалектичному розвитку /Стандартні варіанти
сучасної англійської мови
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять.
Основні теми лекцій:
Вплив культури на процес комунікації.
Історія культури.
Культурна та лінгвістична картина світу.
Культурна самосвідомість.
Гіпотеза Сепіра–Ворфа
Лінгвокультуреми.

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

Етнолінгвістичний підхід до вивчення мови.
Основні теми практичних занять:
Історія, культура, мова: взаємовплив і взаємозв’язок.
Моделювання лінгвістичної картини світу. Гіпотеза
лінгвістичної відносності.
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