
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Назва курсу ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА  

Галузь знань, 

спеціальність, 

предметна спеціалізація, 

поєднана предметна 

спеціалізація 

01 Освіта/Педагогіка; 

014 Середня освіта; 
014.02.Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) 

 

Кредити ЄКТС, 

години 

3 кредити ЄКТС, 90 годин: 18 годин – лекції, 18 годин – практичні; самостійна 

робота – 54 години 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Курс, семестр Четвертий  курс, сьомий семестр  

Кафедра Англійської мови та методики її викладання 

Мова викладання Англійська 

Методи викладання Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація; пояснювально-

ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий 

Форми організації 

занять 

Лекція, практичне заняття, презентація, дискусія, групова робота 

 

Тематичні блоки 

Курс складається з 3 тематичних блоків (це 8 тем). 

Тематичний блок І. Grammar in the system of Language. Morphology.  

Тематичний блок 2. Parts of speech 

Тематичний блок 3. Syntax: Phrase. Sentence.  

 
Мета і завдання курсу 

Мета викладання дисципліни  

Ознайомлення з основними проблемами сучасного мовознавства, у тому числі, й 

вітчизняного, з основними поняттями, напрямами та термінами теоретичної 

граматики англійської мови. 

Завдання вивчення дисципліни 

Набуття та використання теоретичних знань з граматики англійської мови в 

практичній роботі допомагає поліпшенню та підвищенню якості викладання, 

сприяє проведенню навчання на належному науковому рівні. Отже, основними 

завданнями курсу є такі: 

- поглибити загальні знання студентів про мову узагалі; 

- надати основні відомості про структуру англійської мови, зокрема, її 

граматичної системи; 

- сприяти формуванню термінологічного апарата; 

- формувати вміння інтерпретувати різні мовні явища відповідно до принципів 

існуючих мовних парадигм; 

- формувати уміння проводити порівняльний аналіз граматичних явищ в 

англійській та рідній мовах.   

Компетентності По завершенню курсу студенти будуть вміти: 

· самостійно працювати з монографіями та науковими публікаціями з 

теоретичної граматики; 

· самостійно підбирати практичний матеріал для ілюстрації граматичних явищ; 

· у результаті співставлення виявляти точки зору представників різних 

граматичних шкіл з проблемних питань теоретичної граматики; вибирати та 

обумовлювати власну точку зору; 

· логічно та послідовно демонструвати знання з окремих проблемних питань 

теоретичної граматики. 

 Будуть знати: 

· про граматику як підсистему мови, її компоненти, структуру та місце в 

загальній системі мови;  

· основні теоретичні положення та проблеми теоретичної граматики англійської 

мови, уміти їх формулювати, аналізувати та співставляти;  

· основну загальнолінгвістичну термінологію та термінологію теоретичної 

граматики, уміти використовувати її при аналізі та обговоренні проблем 

теоретичної граматики та при виконанні практичних завдань; 



· інформацію про граматичні явища в англійській та українській мовах з метою 

їх подальшого порівняння та аналізу; 

· мету та завдання теоретичної граматики як фундаментальної дисципліни; 

· основні одиниці морфологічного та синтаксичного рівнів. 

Підсумковий контроль Іспит 
Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями оцінювання навчальних 
досягнень студентів, що регламентовані в університеті. Система контролю й 

оцінювання знань, умінь та навичок студентів з навчальної дисципліни складається з 

поточного та підсумкового контролю. 
Передбачені дв письмові підсумкових тестування.  

Основна навчальна  

література та інтернет-

ресурси 
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