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Курс «Комунікативні стратегії англійської мови»

орієнтовний на поглиблення знань і вироблення практичних навичок, які

є основою успішної англомовної комунікації. Здобувачі мають

можливість ознайомитися з головними концепціями та теоріями, які

відносяться до сфери мовленнєвої діяльності, комунікативною

взаємодією та обміном інформацією; визначити способи використання

комунікативних стратегій, пов’язаних із цими напрямами, що, в свою

чергу, дозволить ефективно реалізувати власні комунікативні наміри і

досягти мети у процесі спілкування у різних середовищах.



Метою курсу «Комунікативні стратегії англійської

мови» є формування у здобувачів вищої освіти

комунікативної, лінгвістичної, професійно-орієнтованої та

соціокультурної компетентності, які забезпечать уміння

ефективно і гнучко використовувати всі складові

комунікативної компетенції у всіх видах мовленнєвої

діяльності в різноманітних ситуаціях навчально-

академічного, професійного та соціального спілкування.



У результаті вивчення курсу «Комунікативні стратегії 

англійської мови» здобувачі вищої освіти набувають: 

 уміння застосовувати міжнародні та національні стандарти і комунікаційної практики

в професійній діяльності;

 основи професійної культури, здатний створювати, редагувати й перекладати тексти

професійного змісту державною та англійською мовами;

 здатність самостійно здійснити пошук, обробку, інтерпретацію самостійний пошук,

систематизацію, контекстуалізацію та інтерпретацію загальнонаукової інформації з

різних джерел, генерування нових ідей для вирішення наукових і практичних завдань,

зокрема у міждисциплінарних галузях;

 здатність цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній

діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва;

 здатність володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з англійської мови

(лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до

загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти).



1. British Identity and Globalization.

2. Communication Across Culture.

3. Social Aspect of Communication.

4. Shaping Communication.

5. Communicating for life.

6. IT and Communication.

7. Music and Communication.

8. Language Identity.


