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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою B1–B2 

Що буде вивчатися 

1. Реалізація курсу передбачає поєднання теорії та 

практики. Слухачі отримають теоретичні знання та 

практичні навики стосовно історії та структури ЄС, 

багатомовності та мультикультурності, мовної політики 

та мовного планування у ЄС, комунікативний стратегій 

ЄС. Окрім відвідування лекцій, семінарів, проведення 

аналізу європейських комунікативних стратегій, 

взаємодії культур, білінгвізму та мультилінгвізму у 

країнах ЄС, вивчення комунікативного середовища веб-

сайтів ЄС, тенденцій щодо демократизації, ведення 

відкритого діалогу серед країн-членів ЄС. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Метою курсу «Комунікативна стратегія Європейського 

Союзу» є формування у студентів знань та навичок 

стосовно мовного планування та мовної політики ЄС, 

підготовка їх до комунікації в академічному та 

культурному середовищі ЄС з урахуванням принципів 

мультикультурності, взаємоповаги, наукового та 

культурного співробітництва, тематики Європейської 

політики сусідства, включаючи сферу управління 

проєктами ЄС. Реалізація курсу сприятиме поширенню 

інформації про ЄС, відкриватиме можливості для 

наукової та дослідницької співпраці, крос-культурної 

комунікації та академічної мобільності.   



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: 

- вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та іноземними 

мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації; 

- ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати;  

- організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти; 

- розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства; 

- співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних 

поглядів тощо; 

- використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач 

і проблем професійної діяльності; 

- характеризувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну 

ситуацію;  

- використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формах, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя;  

- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

факти мови й мовлення й використовувати їх для 

розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та/або навчання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних 

та фахових компетентностей: 

- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність учитися впродовж життя й оволодівати 

сучасними знаннями;  

- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

- здатність працювати в команді та автономно; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

- навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- здатність аналізувати діалектні та соціальні 

різновиди мов, що вивчаються, описувати 

соціолінгвальну ситуацію; 



- здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному. 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя; 

- усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами; 

- здатність до надання консультацій з дотримання 

норм літературної мови та культури мовлення;  

- здатність до організації ділової комунікації. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Здійснити вибір 
«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

