
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Кількість кредитів – 1  
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Розробники програми: Варенко Тетяна Костянтинівна, к.п.н., доцент; Матюхіна Юлія 
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Програма навчальної дисципліни “Основи професійної майстерності” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності (напряму): 
035 Філологія спеціалізації: Германські мови  та літератури 

Метою викладання навчальної дисципліни є  

1.1.1. формування фундаментальних уявлень про головні тенденції, жанри й напрями в 
англомовної літературі ХХІ століття; 
1.1.2. ознайомлення студентів з основними творами англомовної літератури ХХІ 
століття; 
1.1.3. аналіз основних творів англомовної літератури ХХІ століття у світлі відбиття в них 
сучасних соціокультурних явищ; 
1.1.4. ознайомлення студентів з основними властивостями британської та американської 
комунікативної поведінки; 
1.1.5. формування фундаментальних уявлень про менталітет та національний характер 
британців та американців, їх моральні цінності, головні тенденції, особливості та головні 
тенденції сучасного етикету. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

1.2.1. показати і проаналізувати зв'язки між розвитком сучасної англомовної літератури і 
національним, соціальним, загальнокультурним, економічним контекстом; 
1.2.2. розглянути особливості та основні характеристики літературних жанрів 
англомовної літератури ХХІ століття; 
1.2.3. ознайомити з основними творами англомовної літератури ХХІ століття; 
1.2.4. проаналізувати основних творів англомовної літератури ХХІ століття у світлі 
відбиття в них сучасних соціокультурних явищ; 
1.2.5. розкрити поняття менталітету та національного характеру британського та 
американського народів; 
1.2.6. виявити основні особливості етикету та ведення світської бесіди у США та Великій 
Британії; показати і проаналізувати зв’язок системи цінностей, бачення світу, громадської 
свідомості нації з комунікативною поведінкою народу, що вивчається; 
1.2.7. розглянути ідеологічні і культурні основи найважливіших рис в британській та 
американській комунікативній поведінки; 
1.2.8. розглянути домінантні риси сучасної британської та американської комунікативної 
поведінки. 
 
Заплановані результати навчання  

знати:  
- основні напрямки й тенденції, які панують у сучасній белетристичній і 
небелетристичній літературі Великої Британії та США; тематику, проблематику та 
жанровий спектр літератури Великої Британії та США ХХІ століття; основні твори 



белетристичної і небелетристичної британської та американської літератури ХХІ століття; 
основні характеристики критичного огляду літературного твору; 
- поняття менталітету та національного характеру британського та американського 
народів; основні моделі комунікативної поведінки у сучасному етикеті Великої Британії 
та США; культурні цінності народів, що вивчаються.  

вміти:  
- охарактеризувати основні напрями й тенденції, що існують у сучасній 
белетристичній і небелетристичній літературі Великої Британії та США; назвати та 
аналізувати твори провідних сучасних авторів Великої Британії та США ХХІ століття; 
писати критичний огляд літературного твору; 
- охарактеризувати соціокультурні особливості, культурні цінності та морально-
етичні норми британського та американського лінгвокультурних суспільств; проводити 
аналогії, протиставлення, узагальнення, порівняння фактів, явищ культури, подій, 
стереотипних моделей етикетної поведінки у Британії та США; вести соціокультурні 
спостереження під час роботи з відеоматеріалами (манера взаємодії між членами 
суспільства народу, комунікативна поведінка якого вивчається) 
 

 


