
«ВИБРАНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО |

Галузь знан
Спепіальніст ої

КУРСУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

І

91 Освіта/Педагогіка.
І

021 Середня освіта, Англійська мова | література
Освітня програма: Середняосвіта (Мова їітература (англійська, іспанська)Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

|Курег2

| Семестр. 3

Факультет
ГКафелра |

Викладач(і)

Лінк на освітній.
контент дисципліни

Факультет іноземних мов 8афедра теоріїта практики іноземних мов Пи |ПІБ: Білецька Ірина Олександрівна.
іосада: завідувач кафелри, професор

0. Біїсізка алифри. еЧи.ма
/тооаїс.4Їз.мари.еди. ма /соигве/мієм

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента
Загальний обсяг
дисципліни: кредити

ЗУ кредити/ 90 годин

тка ди дипліни

Що будемо вивчати?

Чомупе треба вивчати?

Яких результатів
можна досягнути

ЄКТС / голини
7 Обсяг дисципліни на форма: лекції(Ї2 год.) практичні (18 год.). самостійн:
(голими) та види занять||робота (60 год.)

калемічна доброчесність. Здобувач вищоїосвіти повинен
дотримуватися||правил|академічної брочесності.

едопустимо користування мобільним телефоном, планшетом.
м іншими мобільними пристроями під час опитування та
іиконання письмових завдань; списування та плагіат.

Відвідування занять. Обов'язкове відвідування здобувачами |

вищої освіти усіх занять, недопустимість запізнень. Винятки
іюжливі лише за поважних причин, а також для студентів із
ібмеженими можливостями. Студент повинен добросовісно|отуватися (до (всіх видів (поточного, молульного та |

підсумкового контролю. Усі контрольні заходи (з поважної
іричини або без неї) та пропущені заняття повинні бути |

відпрацьовані у консультативні години.
Креативна (ініціатива (здобувача (вищої освіти. (При
виставленні рейтингового підсумкового балу обов'язково
враховується (активність, (ініціативність ста креативність
студента під час вивчення курсу (підготовка презентацій на

практичні заняття. участь у роботі студентської проблемної
трупи, підготовка (наукових (публікацій (та виступи на,
студентських наукових конференціях). 21озширення знань з теоретичних дисциплін англійської мови!

МІсторія англійської мови», «Лексикологія», «Теоретична
фонетика», «Теоретична граматика», «Стилістика». |

ЇВивчення||курсу забезпечує|надання|теоретичних
відомостей/положень, які повинні стимулювати самостійний

сТИВНИЙ підхід здобувачів освітнього ступеня «магістр» до
осмислення складних явищ в різних умовах функціонування

юви з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову,
для ПОДАЛЬШОГО виклалання англійської мови з провелення

наукових досліджень. ||Здобувач вищої освіти ефективно прашоє з інформацією:
добирає необхідну інформацію з різних джерел. зокрема з
фахової літератури та електроїних баз. критично аналізує й



Ї

|
Як можна використати
набуті знання та умінні

Зміст лисп

Обов'язкої завлання

Міжлиєциплінарні зв'язки

впорядковує, класифікує. систематизує
застосовує отриманірезультати; розуміє лексичні фактиі явиш
Іта підходи доїх аналізу із застосуванням лінгвістичних методії

етимологічного, словотвірного, листрибутивного,
трансформаційного аналізу тощо); називає основні проблеми

Ітеорії слова, продуктивні та непродуктивні способи словотвор'
визначає характерологічні особливості сучасногоанглійського
словника, семантичні процеси у слові; аналізує лексичні
юлиниціз точки зору їх семантичної структури, словотвірног
потенціалу.|зміни|значення|слова,|сполучуваності.
фразеологічних|одиниць|англійської|мови:|пояснює
стимологічне походження слова, класифікує лексичні одиниг
інглійської мови, з'ясовує, до якого функціонального пласту

належить лексична одиниця, |0розпізнає явища полісемії,
монімії, синонімії, евфемії, антонім іє тексти з точки

фразеології

Загальні компетентності: Здатність навчатися та продовжувати
навчання із значним ступенем автономності для оволодіння
сучасними знаннями. Здатність до пошуку, опрацювання та
аналізу інформації з різних джерел. Здатність бути критичним,
амокритичним і відповідальним за вироблення та ухваленн

ішень у непередбачуваних контекстах. Здатність працювати
оманді та автономно. Здатність спілкуватися англійською
чоною. Усно та письмово. Здатність до абстрактного мислення.

аналізу та синтезу.|Здатність застосовувати знання У

практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
||

Фахові|компетентності: (Здатність (розв'язувати|склалні
пеціалізовані (задачі та практичні проблеми (в галузі

лінгвістики. Використання досягнень сучасної науки в галузі!
Теорії англійської мови. Здатність аналізувати лінгвістичні

вища з погляду фундаментальних філологічних принципівіінань, а також на основі відповідних загальнонаукових методів,
(Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу концепцій.
Знання про функціонування мови як в синхронії, так і 5
діахронії. Здатність дотримуватися мовних норм у сучасному,
англійському (мовленні. (Знання (структури (Та системи
англійської мови. Здатність використовувати в професійній,
іяльності знання про англійську мову як особливу знакову
истему, її природу. функції. рівні. Знання соціокультурної

ситуації та використання мови впевному дискурсі 7 |
зігисіига 4імізіоп ої" а Ісхісаї зузіст оїтодего Блоіїхб. 1.ехії

іппоуагіоп. Зіалнізтя іл тойега Іспріїіх: зігоскогаї ап бопегіопаї
зресі. Биріетізлів апа Фузріетівтв. Тех! Іпашіісь: зсіепііїїс
мхоїшіоп, Базіс сопсеріз. Те Бавісз ої зкуімііс алі Іехісоїоцісаї

аіузіз. А Ппемізіс апаїузіз ОЇ адуспізетепіз ап єзаауз. А
Іітичізііс апаїузіз ої зреєсіез алі іпіегуісмз.

Піаготовка теоретичних (запитань відповідно |до ну
практичних занять, письмових та усних вправ і завдань. ІНДЗ.
виконання тестів і самостійних робіт, підсумкового тест
"Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Вибрані питання
дкоретичного курсу ангоййської мови» значно. Піднититься;
кщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матері.

таких |навчальних 0цкурсів, як «Лексикологія», (щ«Історія
нглійської мови». «Практичний курс англійської мови»,ре тика»,|«Теоретична

"

граматика»,|«Теоретичи



/
Фонетика». |

"Пиформаці
забезпечення0репозитарію, фонлу
бібліотеки УДПУ та
іно

1. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови - теоріяіпрактика. Вінниця: Нова Книга, 2007. 528 с. Ї

0. Модет Боріїзій Іехісоїору: посібник для самостійної та

індивідуальної роботи лентів / уклад. І. О. Білецька. Умань:
СПД Жовтий, 2011. 131 є.

3. оштаї ої Арріїеф Ііприїчісв є Іехісовтарпу. ВІ
імирво/ іоштаї.огр/йпех ріпр/тлаїп
М. оштпаї ої  Гаприаре ап0Ііпрцізіс0Зіифісз.  ОВІ

пираг/ Мем З.ого /іпфехррІошта ої 1іпрмізіісз. укіс

торінка|бібліотеки
манського державного (педагогічного університету імені

Павла Тичини
П.  Биро/фераселіршефима 0|-0веб-сторінка|репозитарію

манського державного (педагогічного (університету імені
Павла Тичини

Поточний контроль Система поточного контролю складається з фронтального т

індивідуального аудиторного опитування, виконання тестів
флаєрів на початку лекції за змістом попереднього лекційног

теріалу, (онашисання модульних (контрольних|робіт,
проведення колоквіумів з перевіркою рефератія. ІНДЗта інших
авлань, передбачених для практичних занять та самостійного.
прашювання. щіПідсумковий контроль. Залік.

Розробник Ва7 (Білецька Ірина Олександрівна)


