
Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 12 «Англомовний художній 

наратив» 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна 

лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна  

Курс, семестр, протяжність 
Денна форма – 4 курс, 8 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 4 курс, 8 семестр, 5 кредитів  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.   

(лекції – 10 год., практичні – 44 год.)  

Заочна форма – 150 год.  

(лекції – 2 год., практичні – 12 год.)  

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 
кандидат філологічних наук,   

асистент кафедри прикладної лінгвістики  

Кауза І. Б. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою B1–B2 

Що буде вивчатися 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Англомовний художній наратив» є структурні, 

семантичні, прагматичні аспекти вияву комунікативних 

інтенцій текстового адресанта (наратора) в межах 

мовленнєвих актів сучасного художнього тексту. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Здобувачі навчаються аналізувати структурні, 

семантичні та прагматичні аспекти вияву 

комунікативних інтенцій наратора в межах мовленнєвих 

актів англомовного художнього тексту. Системний 

аналіз оригінальних англомовних текстів створює 

оптимальне мовне середовище для тренування навичок 

роботи з лінгвопоетичним, лінгвокультурогічним, 

прагманаративним науковими підходами. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: 

- ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати та інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати та систематизувати; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мови і 

літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці 

знання у професійній діяльності; 

- характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, 

що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію;  

- знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності; 

- знати принципи, технології і прийоми створення усних 

і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною мовами; 

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію 

та характеризувати мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють; 

- аналізувати та інтерпретувати твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної 

творчості; 

- здійснювати лінгвістичний та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів та жанрів;  

- збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення та 

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 аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну 

ситуацію; 

- здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від 

обраної спеціалізації); 

- здатність здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий та спеціальний філологічний 

(залежно від обраної спеціальності) аналіз текстів 

різних стилів та жанрів. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

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

