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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Основи професійної майстерності” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

 
спеціальності (напряму): 035 Філологія 

 
спеціалізації: Германські мови  та літератури 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. 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. 

1.3. Кількість кредитів – 1  
 
1.4. Загальна кількість годин – 36  

 



 4 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна 

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

4-й 
Семестр 

7-й 
Лекції 
12 год. 

Самостійна робота 
24 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 
результатів 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) 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Розділ 1. Сучасна література — віддзеркалення сучасних реалій суспільства 
 
Тема 1. Основні характеристики англомовної літератури ХХІ століття 
 
Формуються фундаментальні уявлення про головні тенденції, жанри й напрями в 

англомовної літературі ХХІ століття через призму сучасних проблем, явищ, цінностей 
сьогодення. 

 
Тема 2. Тематика, проблематика й жанровий спектр англомовної літератури 

ХХІ століття як дзеркало сучасних соціокультурних явищ 
 
Ознайомлення студентів з основними творами англомовної літератури ХХІ століття.  
Тема 3. Критичний огляд літературного твору 
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Основні характеристики критичного огляду літературного твору. Принципи написання 
такого огляду. 

 
Розділ 2. Особливості британської та американської комунікативної поведінки 
 
Тема 1. Соціокультурний портрет британського лінгвокультурного суспільства  
 
Визначаються історичні корені розвитку британського етикету під впливом світових 

культур. Наводяться основні характеристики моделей британської етикетної комунікативної 
поведінки. 

 
Тема 2. Історичні віхи американської культури  
 
Розглядаються історичні віхи становлення й розвитку американської культури та її вплив 

на комунікативну поведінку американців, культура та комунікативна поведінка США у 
XXI столітті, культурно-історична система цінностей в американському суспільстві, сучасні 
американські традиції, умовності та стереотипи поведінки. Визначення США як мозаїки або 
плавильного котла;  

 
Тема 3. Соціокультурні особливості етапів розвитку народів Великої Британії та США  
 
Передбачається порівняльна характеристика комунікативної поведінки британського та 

американського народів, моральних та культурних цінностей. Визначаються соціокультурні 
особливості етапів розвитку народів Великої Британії та США та їх вплив на етикет народу, що 
вивчається. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тематичних блоків 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього у тому числі 
л п с.р. 

Розділ 1. Сучасна література — віддзеркалення сучасних реалій суспільства 
Тема 1. Основні характеристики англомовної 
літератури ХХІ століття 6 2  4 

Тема 2. Тематика, проблематика й жанровий 
спектр англомовної літератури ХХІ століття 6 2  4 

Тема 3. Критичний огляд літературного твору 6 2  4 
Разом за розділом 1 18 6  12 

Розділ 2. Особливості британської та американської комунікативної поведінки 
Тема 1. Соціокультурний портрет британського 
лінгвокультурного суспільства 6 2  4 

Тема 2. Історичні віхи американської культури 6 2  4 
Тема 3. Соціокультурні особливості етапів 
розвитку народів Великої Британії та США 6 2  4 

Разом за розділом 2 18 6  12 
Усього годин  36 12  24 
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4. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Написання уривку у жанрі “fan fiction”, створення віршу в форматі “node 
poem”. Ознайомлення з особливостями сучасної літератури у світлі 
віддзеркалення у ній сьогодення. Підготовка до поточного контролю за 
матеріалами лекції. 

4 

2 Аналітичний огляд твору англомовної літератури ХХІ століття з 
виявлення основних тем  та проблематики твору. Самостійне вивчення 
нових жанрів та їх особливостей, ознайомлення з авторами та творами 
21 століття. Підготовка до поточного контролю за матеріалами лекції. 

4 

3 Написання критичного огляду літературного твору. Підготовка до 
підсумкового контролю за матеріалами лекцій. 4 

4 Підготовка до лекцій, прочитання найважливіших джерел з 
комунікативної поведінки народів Британії та США, перегляд та аналіз 
відеоматеріалів.  

4 

5 Підготовка до лекцій, прочитання найважливіших джерел з 
комунікативної поведінки народів Британії та США, перегляд та аналіз 
відеоматеріалів. 

4 

6 Підготовка до лекцій, прочитання найважливіших джерел з 
комунікативної поведінки народів Британії та США, перегляд та аналіз 
відеоматеріалів 

4 

 Разом  24 
 

5. Методи контролю 
 

1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 
4. Метод усного контролю: опитування. 

 
6. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова 

робота Сума Розділ 1 Розділ 2 
40 40 20 100 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 
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7. Рекомендоване методичне забезпечення 
 

Основна література 
1. Броуди К., Малгаретти Ф. Обзор английской и американской литературы. – М.: Айрис-Пресс, 
2003. – 400 с. 
2. Энциклопедический словарь английской литературы ХХ века / отв. ред. А.П.Сарухян; Ин-т 
мировой лит. им. А.М. Горького РАН. – М.: Наука, 2005. – 541 с. 
3. High, Peter B. An Outline of American Literature / Peter B. High. – NY: Longman, 2002. – 256 p. 
4. Гаджиев К.С. Американская нация: американское самосознание и культура. М.: Наука, 1990. – 
230 с.  
5. Голубина К.В. Лингвострановедение Великобритании и США. Учеб. пособие для студентов 
5 курса д/о факультета гум. и праклад. наук./ К.В.Голубина. – М.: МГЛУ, 2002. – 137 с.  
6. Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации: Учеб пособие. СПб.: РГПУ 
им. Герцена, 1998. – 232 с.  
7. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США. Канады, Австралии. Новой Зеландии. – 
М./СПб.: ГЛОССА/КАРО, 2004. – 336 c.  
8. Прохвачева О.Г. Лингвокультурный концепт «приватность» (на материале американского 
варианта английского языка): автореф. дис…. канд. филол. наук: 10.02.19 [Текст] / О.Г. Прохвачева. – 
Волгоград, 2000. – 24 с. 
9. Стернин И.А. Очерк английского коммуникативного поведения / И.А.Стернин, Т.В. Ларина, 
М.А. Стернина. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2003. - 184 с. 
10.  Стернин И.А., Стернина М.А. Американское коммуникативное поведение. Воронеж: Истоки, 
2001. – 223 с.  
11.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: М.: Слово, 2000. – 624 с. 
12.  Fiedler Ech. America in close-up. – Pearson Education Limited, 2008. – 282 p. 
 

Допоміжна література 
1. Agar M. Language shock: Understanding the culture of conversation. New York: William Morrow, 
1994. – 284 p.  
2. Marquez Reiter R. Linguistic Politeness in Britain and Uruguay. – Amsterdam: John Benjamins, 
2000. – 225 p.  
3. Sifianou M. Politeness phenomena in England and Greece: a cross-cultural perspective. Oxford: 
Oxford University Press, 2000. – 254 p.  
4. Taylor T.J., Cameron Dеув ефдлі 21 сутегкн дшеукфегку 
5. . Analysing conversation: Rules and Units in the Structure. Oxford: Pergamon, 1987. – 169 p. 
6.  Ting-Toomey S., Chung L.C. Understanding Intercultural communication. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. – 424 p. 

 
8. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Ted talk “The politics of fiction” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction 
2. Ted talk “Why a good book is a secret door” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
https://www.ted.com/talks/mac_barnett_why_a_good_book_is_a_secret_door 
3. Ted talk “How books can open your mind” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.ted.com/talks/lisa_bu_how_books_can_open_your_mind  
4. The Future of the Novel by Warren Adler [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.huffingtonpost.com/warren-adler/the-future-of-the-novel_b_1924195.html  
5. Fiction Subgenres [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://blog.reuts.com/tag/fiction-
subgenres  
6. SpicyNodes [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.spicynodes.org  
7. Fiction Genre Flowchart by Alex Herzberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://prezi.com/7nn3so6qoxms/fiction-genre-flowchart  

https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction
https://www.ted.com/talks/mac_barnett_why_a_good_book_is_a_secret_door
https://www.ted.com/talks/lisa_bu_how_books_can_open_your_mind
http://www.huffingtonpost.com/warren-adler/the-future-of-the-novel_b_1924195.html
http://blog.reuts.com/tag/fiction-subgenres
http://blog.reuts.com/tag/fiction-subgenres
http://www.spicynodes.org/
http://prezi.com/7nn3so6qoxms/fiction-genre-flowchart
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8. Aunt Cathy's Lecture Series [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.absolutewrite.com/forums/showthread.php?t=18954 
9. 21st Century Literary Genres by Calle Friesen [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.slideshare.net/darinjohn2/21st-century-literary-genres-by-calle-friesen  

http://www.absolutewrite.com/forums/showthread.php?t=18954
http://www.slideshare.net/darinjohn2/21st-century-literary-genres-by-calle-friesen
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