
«ВИБРАНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО

Галу
Спеціальність: 014.021 Сере:
Освітня програма: Середня освіта (Моваі література (англійська, німецька)

другий

зь знань: 01 Освіта/Пелагогіка |

Силабус навчальної дисципліни

КУРСУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

ня освіта, Англійська мова і література

(магістерський)
ре?

Семестр: 3

Факультет Факультет іноземних мов|Кафелра
М|Кафедратеорії та практики іноземних мов.

М

Виклалач(сі)

Лінкна освіті
контент дисципліни

ПІБ: Білецька Ірина Олександрівна
Посала: завідувач кафедри, професор
Е-таії: і о. іїезкаифрисдима Ми

шрао ппоомійс з ліфриеди ма /сошгас мем рироас 10710 |

Статус лиспипліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента.
Загальний обсяг
лисципліни: кредити
ЄКТС/ тодини

3 кредити /90 годин

Обсяг дисципліни
| (години) та вили занять

лекції (12 год.), практичні (18 год.). самостійнаДенна форма

Політика дисципліни|Що будемо вивчати
студентських наукових конференціях). о |

робота (60 год.)

калемічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен
ютримуватися|правил|академічної|доброчесност
іедопустимо користування мобільним телефоном, планшетом
і іншими мобільними пристроями під час опитування та
конання письмових завдань: списування та плагіат.
ідвілування занять. Обов'язкове відвідування здобувачами

інщої освіти усіх занять, недопустимість запізнень. Винятки
южливі лише за поважних причин, а також для студентів із
ібмеженими можливостями. Студент повинен добросовісно

Мотуватися (ло (всіх видів (поточного, модульного (та
підсумкового контролю. Усі контрольні заходи (з поважної
причини або без неї) та пропущені заняття повинні бути
відпрацьовані у консультативні години.
Креативна (ініціатива (здобувача (вишої (осві При
риставленні рейтингового підсумкового балу обов'язково

враховується (активність, ініціативність (та креативність
студента під час вивчення курсу (підготовка презентацій на

|

практичні заняття, участь у роботі студентської проблемної
трупи, підготовка (наукових (публіка та виступи на!

розширення знань з теоретичних дисциплін англійської мови
«Історія англійської мови», «Лексикологія», «Теоретична
фонетика». «Теоретична граматика», «Стилістика». |

Чомуне треба вивчати?

Яких результатів
| можна досягнути?

їВивчення|курсу|Забезпечує|надання

||0
теоретичних

відомостей/положень, які повинні стимулювати самостійний
активний підхід здобувачів освітнього ступеня «магістр» до
мислення складних явищв різних умовах функціонування.
мови з урахуванням сучасного станурозвитку науки про мову

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО виклалання англійської мови 7 проведення
наукових досліджень. рдобувач вищої освіти ефективно працює з інформацією:

юбирас необхідну інформацію з різних джерел. зокрема з

рахової літератури та електройних баз. критично аналізує й



Як можна використати
мабуті знання та уміння?

ї, впорядковує, класифікує, систематизує т
застосовує отриманірезультати; розуміє лексичні факти і явища
а підходи доїх аналізу із застосуванням лінгвістичних методів.
(етимологічного, словотвірного, дистрибутивного,

Басой аналізу тощо); називає основні проблеми
горії слова, продуктивні та непродуктивні способи словотвору.значає характерологічні особливості сучасного англійського
словника, семантичні пропеси у слові: аналізує лексичні

олиниціз точки зоруїх семантичної структури, словотвірного
потенціалу,|зміни|значення|слова,|сполучуваності,

разеологічних одиниць|англійської|мови; пояснюю
имологічне похолження слова, класифікує лексичні одиниці

інглійської мови, з'ясовує, до якого функціонального пласту

ра лексична одиниця, розпізнає явища полісем!
монімії, синонімії, евфемії, антонімії; аналізує тексти з точки
юру|етимології, морфологі|оетилістичного навантаження лексичних олинить. |С|Загальні компетентності: Здатність навчатися та продовжунати

навчання із значним ступенем автономності для оволодіння
сучасними знаннями. Здатність до пошуку, опрацювання тааналізу інформації з різних джерел. Здатність бути критичним.
амокритичним і відповідальним за вироблення та ухваленнішень у неперелбачуваних контекстах. Златність працювати в

команді та автономно. Здатність спілкуватися англійськом
юною, усно та письмово. Здатністьдо абстрактного мислення.
налізу та синтезу.|Здатність застосовувати знання у
рактичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.

алні
спеціалізовані (задачі та (практичні проблеми (во галузілінгвістики. Використання досягнень сучасної науки в галузі
еорії англійської мови. Здатність аналізувати лінгвістичні
вища з погляду фундаментальних філологічних принципів і

іань, а також на основі відповідних загальнонаукових методів.
ідатність до пошуку. опрацювання та аналізу концепцій,

Знання про функціонування мови як в синхронії, так і в
діахронії. Здатність лотримуватися мовних норм у сучасному

англійському (мовленні. Знання (структури (Та |системи
англійської мови. Здатність використовувати в професійній!
іяльності знання про англійську мову як особлину знакову

систему, Її природу, функції. рівні. Знання соціокультурноїситуації та використання мови в певному дискурсі.

семасіології. фра сології та

ахові|компетентності: (Здатність|розв'язувати|ска

Зміст дисципліни

Обов'язкові завдання

Міжлиєциплінарні зв'язки

згисшшгаі Чімізіоп ої'а Ісхісаї зузісти ої тойеги Епріїзі. Гехісаї
іпломаноп. Зіапрізтз іл тодеги Епеїїзі: зігистигаї ал бопецопаї

ресів. Бирйетізтя ап Фузріпепізтів. Техі Іприізіісз: зсієтійс
уоїшіоп, Базіс сопсеріз. Те Базісз ої зуйізіс апа Ісхісоїорісаі
таїузіз. А Ппешізіс апаїузів об афуспізетепіз алі свзауз А
іприїзііс апаїузіз ої зреєсіїсз алаі іпістуїсм.

Ми
|

Підготовка 1цтеоретичних (запитань відповідно до|плану
грактичних занять, письмових та усних вправі завдань, ІНДЗ.
конання тестів і самостійних робіт, підсумкового тесту

Нфективність. засвоєння змісту. дисципліни. «Вибрані питан
соретичного курсу англійської мови» значно пЙлвищиться,
кщо здобувач вишої освіти попередньо опанував. матеріал

таких0навчальних0курсів. яко «Лексикологія». |щ«Їсторія
англійської мови», «Практичний (курс англійської мови»Стилістика»,|«Теоретична|граматика», Торегична



Інформаційне
забезпечення (2
репозитарію, фонду

(б
іно

Поточний контроль

Пілеумковий контроль.

бронетика».
|

1, Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови - теорія |
рактика. Вінниця: Нова Киига, 2007. 528 с.

Мовєті Боріїзб Пехісоїору: посібник для самостійної т

індивідуальної роботи студентів/ уклад, І. О, Білецька, Умані
СПД Жовтий, 2011. 131 с.

Зоштаї ої Аррієф Ііприїзісз 8 Пехісоргарбу. ВІ:
морхо/ йоштамого/іпдех. ріпрітаїп.

оигпаї ої  Гаприаре (ап Ійприїзіієс|Зішфісз. (ОВІ,
прзг//чимх Л.огепфех  ріриівота ої Ііпрмізіісз.
рао/Ажм салівтіфае. опо /сого оштаїв дош оїПілоцізцй

ЗмирвоПігагулифрилфияку0- торінка бінманського державного (пелагогічного цунінерситету імені
Павла Тичини

Ширу/Чераселіриейама 0|-0веб-сторінка|репозитарію
Уманського державного (педагогічного |цуніверситету імені

вла Тичини
ХСистема поточного контролю складається з фронтального та
індивідуального аудиторного опитування. виконання тестів

млаєрів на початку лекції за змістом попереднього лекційног
теріалу. (написання|модульних|контрольних|роб
ровелення колоквіумів з перевіркою рефератів. ІНДЗта інших

завдань. передбачених для практичних занять та самостійного
працювання

- |Залік. 9

ОКІ.

Розробник єБай (Білецька Ірина Олександрівна)


