
ППВС.14 Загальнотеоретичний курс англійської мови 
Тип: нормативна  
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС - 3), аудиторні 

години: лекції – 16 год, практичні – 16 год; самостійна робота – 58 год. 
Викладачі: кандидат філологічних наук, доцент Шалата О.М. 
Результати навчання:  знати фундаментальні поняття: лексикологія, словниковий 

склад, лексичне та граматичне значення, етимологічне значення; найголовніші закономірності 

еволюції англійської мови; закони, які управляють функціонуванням мовних засобів у різних 

сферах спілкування; особливості стилістичних засобів різних жанрів дискурсу; особливості 

функціональних стилів англійської мови; правила утворення лексичних одиниць; граматичну 

будову англійської мови. 
уміти використовувати основні методи лексичного і стилістичного аналізу тексту. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Зміст навчальної дисципліни  
1. Історія розвитку англійської мови 
2. Лексичний рівень англійської мови ( еволюція значення слів, полісемія, словотвір, 

соціальна диференціація лексики, спеціальна термінологія, професійні жаргони, архаїзми та 

неологізми) 
3. Стилістична система сучасної англійської мови ( поняття норми, стилістичного 

значення, стилю; класифікація функціональних стилів мовлення; фразеологія та її стилістичні 

можливості; стилістичний синтаксис; стилістичні засоби англійської мови) 
4. Граматична будова англійської мови ( питання мовної системи і мовної структури, 

основні типи морфем; граматична класифікація слів; семантико- функціональна ієрархія 

частин мови; теорія членів речення, основні граматичні ознаки речення; граматична структура 

простого речення; загальна характеристика складного речення; типи складних речень).  
Рекомендована література: 
1. Алексєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови / І. О. 

Алексєєва.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 328 с. 
2. Деменчук О.В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / О.В. 

Деменчук. – Рівне: Перспектива, 2005. – 165 с. 
3. Карпа І.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика / І.Б. Карпа. – Дрогобич, 

2012. -56 с. 
4. Кравець О. Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика / О.Б. Кравець. – 

Дрогобич, 2011. -202с. 
5. Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови / В.А.Кухаренко. – Вінниця: 

Нова книга, 2000. – 260 с. 
6. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика / А.Г. Ніколенко. – 

Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с. 
7. Потапенко С.І. Історія англійської мови у сучасній перспективі: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл / С.І. Потапенко .- Ніжин, 2010. – 91с. 
 8.Стилістика англійської мови: Тези лекції, матеріали до практичних занять та 

самостійної роботи студентів. Навч.-метод. посібник / Уклад. Ю.А.Веклич. – К.: КМПУ ім. 

Б.Д.Грінченко, 2004. – 73с. 
9. Федурко О. Практичний курс англійської мови: синтаксис. Просте речення / 

О. Федурко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с. 
10. Verba L. History of the English Language. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 296 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 
Методи і критерії оцінювання: 
 Поточний контроль (60%): усне опитування, самостійні роботи, підсумкова контрольна 

робота. 
 Підсумковий контроль (40%): екзамен. 



Мова навчання: англійська 
 


