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Опис дисципліни 

У педагогічному процесі, де  важливими є не лише уміння іншомовного спілкування, а й 

здатність бути посередником між рідною й іншомовною культурами, стає необхідність 

паралельного вивчення іноземної мови і культури.  

Мета дисципліни «Формування лінгвосоціокультурної компетентності в аспекті 

загальноєвропейських рекомендацій» – розширення знань аспірантів про закономірності 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в аспекті загальноєвропейських 

рекомендацій, її роль і місце у формуванні іншомовної комунікативної компетентності:  

• поглибити знання про структуру та зміст лінгвосоціокультурної компетентності, 

зокрема про психологічні, лінгвістичні, лінгвокультурні передумови її формування;  

• виробити вміння визначати цілі, етапи, засоби формування лінгвосоціокультурної 

компетентності з врахуванням вимог загальноєвропейських рекомендацій у наукових 

дослідженнях;  

• сформувати здатність застосовувати знання про формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в розробці новітніх методик навчання іноземних мов.  

Предмет навчальної дисципліни – структура і зміст лінгвосоціокультурної 

компетентності. 
 

Навчальний контент 
 

Години Теми Результати навчання Завдання 

лекції прак-

тичні 

самос-

тійна 

робота 

4 6 15 Тема 1. 

Лінгвосоціокультурна 

компетентності  у 

сучасних методичних 

дослідженнях  

 

Знати складові 

компоненти 

лінгвосоціокультурної 

компетентності, необхідні 

для формування знань, 

навичок і вмінь. 

Усвідомлювати важливість  

Питання для 

обговорення,  

презентації. 



результатів сучасних 

методичних досліджень, 

пов’язаних з формуванням 

лінгвосоціокультурної 

компетентності. 

Осмислювати зв'язок  

лінгвосоціокультурної 

компетентності зі 

складовими іншомовної 

комунікативної 

компетентності. 

4 6 15 Тема 2. 

Лінгвосоціокультурна 

компетентність у 

загальноєвропейських 

рекомендаціях з 

мовної освіти 

Знати структуру та зміст 

загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної 

освіти. 

 Усвідомлювати культурні 

аспекти у 

компетентностях, 

визначених у 

загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної 

освіти 

Уміти співвідносити 

компоненти 

лінгвосоціокультурної 

компетентності з  

компетентностями у 

загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної 

освіти. 

Питання для 

обговорення, 

тести, 

презентації. 

4 6 20 Тема 3. 

Лінгвокультурні 

передумови 

формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності 

Знати про феномен 

культури, її типи і 

структурні компоненти. 

Усвідомлювати 

взаємозв’язок  мови і 

культури. 

Уміти використовувати 

взаємозв’язок мови  і 

культури у методичних 

розробках. 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробка 

завдань. 

4 6 20 Тема 4. 
Психологічний аспект 

формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності 

 

Знати про бар’єри 

сприйняття іншомовної 

культури і шляхи їх 

подолання. 

Усвідомлювати суть 

поняття готовності до 

сприйняття іншомовної 

культури. 

Вміти використовувати 

наукові результати 

досліджень щодо 

визначення  психологічної 

готовності в методичних 

інноваційних розробках  

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробка 

завдань 



4 6 30 Тема 5. Методика 

формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності 

Усвідомлювати цілі, етапи, 

зміст формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності у 

відповідності до 

загальноєвропейських 

рекомендацій.  

Вміти використовувати  

різні засоби для 

формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності.  

Уміти застосовувати 

наукову інформацію щодо 

формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності  у 

теоретичній та практичній 

частинах дослідження. 

Питання для 

обговорення, 

кейси, 

розробка 

завдань. 

20 30 100 Всього 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з порушенням термінів 

без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модуля відбувається за наявності поважних 

причин.  

● Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач  перевіряє на 

наявність плагіату і допускає до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20%. Списування під час контрольних заходів заборонено (у т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволено використовувати лише під час онлайн- 

тестування (наприклад, у програмі MOODLE). 

● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

участь в представленні соціального проєкту) навчання може відбуватися в онлайн-формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Тема 1 10 

Тема 2 10 

Тема 3 10 

Тема 4 10 

Тема 5 10 

ІНДЗ (методична розробка) 30 

Підсумковий контроль (тест) 20 

 

 

 

 


