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Перелік компетентностей та
відповідних результатів
навчання, що забезпечує
дисципліна

ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК 6. Уміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми
ЗК 11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК 14. Здатність проведення досліджень на
належному рівні.
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та
її теоретичних основ.
ФК 3. Системні знання про фонетичні, орфоепічні,
графічні, орфографічні, морфологічні, лексикофразеологічні,
синтаксичні,
стилістичні
та
пунктуаційні норми іноземної мови (англійської),
необхідні для організації успішної комунікації і
досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 14. Усвідомлення значення всіх підсистем мови
для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці,
визначати їх взаємодію та характеризувати мовні
явища і процеси, що їх зумовлюють.
ФК 16. Здатність до організації усної та письмової
ділової комунікації державною та іноземними
мовами.
Навчальна дисципліна сприяє розвитку таких соціальних
навичок (soft skills): тайм-менеджмент (ОН 1), властивість
приймати рішення (ОН 2), чітке формулювання цілей (ОН
3), позитивне мислення (ОН 4), зрозуміле формулювання
думки (КН 1), здатність модерувати наради (обговорення)
(КН2), аргументована відповідь (КН 3), урахування усіх
точок зору (КН 4), здатність працювати в команді (УН1),
розвиток членів команди (УН 3), уникнення ризиків
(конфліктів) (УН 4).
Опис дисципліни

Попередні умови, необхідні для
вивчення дисципліни

Основні теми дисципліни

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання
таких дисциплін:
Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
Вступ до перекладознавства
Сучасна українська мова і література
Постмодерна інтерпретація буття у лінгвістичному та
літературному ракурсах
Проблеми розвитку української ділової мови та сучасної
художньої літератури.
Вступ до мовознавства
Мовознавство та сучасна теорія лінгвістики
Теорії дискурсивності та методика створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземними мовами
Історія основної іноземної мови (англійської)
Германістика в історико-діалектичному розвитку
Стандартні варіанти сучасної англійської мови
16 год. лекцій та 16 год. практичних занять
Основні теми лекцій:
Типологія морфологічної системи української мови.
Іменник в українській мові. Типологія граматичних
категорій іменника в українській мові.
Типологічні особливості прикметника та прислівника в
українській мові.
Типологічні особливості
займенника та числівника в
українській мові.
Типологічні особливості дієслова в українській мові.
Типологічні особливості безособових форм дієслова в
українській мові.
Порядок слів в українській мові. Класифікація речень в
українській мові.
Особливості
функціонування
і
вираження
категорій
модальності, активності, пасивності та оцінності в українській
мові.
Аспекти вивчення актуального членування речення
Висловлення:
з
історії
дослідження
речення в
комунікативному аспекті
Бінарність актуального членування речення
Співвідношення
актуального
членування
речення з
формально-граматичним
і
власне-семантичним
структуруванням речення
Засоби вираження актуального членування речення
Типи висловлень
Синтаксична
конструкція,
речення,
висловлення, їх
співвідношення
Основні теми практичних занять:
Типологія граматичних категорій іменника в українській мові.
• категорія числа;
• розподіл українських іменників за групами SingulariaTantum
и PluraliaTantum;
•кількісні градації в системі іменників;
• категорія відмінка;

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

•семантичний та формально-структурний аспекти категорії
роду;
Класифікація речень в українській мові.
Типологія простого речення.
Односкладні і двоскладні, дієслівні та іменникові речення.
Типологія складного речення:
• складносурядні речення;
• складнопідрядні речення;
• типологічна характеристика підрядних речень в українській
мові.
українська, англійська
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