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(англійською) 

Рівень BO Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 
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Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

 

Форма навчання Денна, заочна 

  Курс, семестр, протяжність 

Денна форма – 1 курс, 2 семестр, 4 кредити  

Заочна форма – 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин  

(усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 120 год.  

(лекції – 10 год., практичні – 14  год.) 

Заочна форма – 90 год. 

(практичні – 14 год.) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 

Доктор філологічних наук,  

професор кафедри прикладної лінгвістики 

Макарук Л. Л. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення В2 з англійської мови, лінгвістичні компетенції 

Що буде вивчатися 

Запропонований курс має на меті ознайомити студентів з 

сучасними новітніми тенденціями спілкування загалом 

та візуальними невербальними засобами зокрема, якими 

усе частіше послуговуються сучасні комуніканти як в 

усному, так і в писемному мовленні. Візуальна 

комунікація – це спілкування за посередництвом 

графічних засобів (малюнків, таблиць, схем, діаграм, 

графіків), які використовують для представлення 

інформації, потенціал яких суттєво відрізняється від 

традиційних вербальних компонентів, оскільки швидше 

привертає увагу, активуючи візуальні образи через 

апеляцію до органа сенсорики.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

Візуальне представлення інформації зумовлене 

потребами сучасного суспільства, яке ставить собі за 

мету якомога меншою кількістю мовних засобів  

передати велику кількість інформації і при цьому 

забезпечити її естетичне оформлення. Для інтенсифікації 

впливу на цільову аудиторію сучасні візуально 

зорієнтовані комуніканти постійно використовують 



нетипові візуальні засоби, які легко запам’ятовуються та 

апелюють до базової сенсорики, впливаючи у такий 

спосіб на поведінку та дії багатьох індивідів, мимоволі 

маніпулюючи ними. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Опанування курсу дасть змогу студентам удосконалити 

навички візуальної грамотності, покращити знання у 

сфері невербальної комунікації, як в усній, так і в 

писемній площинах; навчитися  аналізувати та критично 

оцінювати роль та причини використання невербальних 

компонентів, декодовувати прихований зміст та, за 

потреби, правильно послуговуватися засобами немовної 

природи для успішної реалізації комунікативних актів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Курс дасть змогу належним чином оволодіти уміннями й 

навичками, що дозволяють сприймати (читати) й ство-

рювати (писати) інформаційні блоки, які містять різні 

складники для ефективного спілкування з потенційними 

співрозмовниками. Він також сприятиме активізації 

критичного мислення та дасть змогу ідентифікувати 

імпліцитні   маніпулятивні стратегії й тактики й обирати 

саме ті візуальні інструменти інформаційного обміну, які в 

тому чи іншому випадку будуть оптимальними та  

найдоречнішими. 

Інформаційне забезпечення Силабус, навчальна література, інтернет-ресурси. 

Здійснити вибір 

«ПС-Журнал успішності-Web» 
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