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Спеціальність 035 Філологія
дисципліну
Спеціалізація 035 041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська»
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній
діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземними
мовами.
Усвідомлена повага до різноманіття культур.
Перелік компетентностей
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
та відповідних результатів
Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних
навчання, що забезпечує
основ.
дисципліна
Здатність використовувати в професійній діяльності знання з
теорії та історії мови, що вивчається.
Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні
(вертикальні) різновиди мови, що вивчається, описувати
соціолінгвальну ситуацію.
Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для
розв’язання професійних завдань.
Опис дисципліни
Опанування дисциплін
Латинська мова
Попередні умови, необхідні для Вступ до мовознавства
Мовознавство та сучасна теорія лінгвістики
вивчення дисципліни
Теорії дискурсивності та методика створення текстів різних
жанрів і стилів державною та іноземними мовами
Основні теми дисципліни
Лекція 1. Сучасна англійська мова та її особливості.
Предмет та завдання курсу. Загальні відомості про
особливості сучасної англійської мови.
Лекція 2. Сучасна англійська мова та її регіональні варіанти –
британський, американський, канадський, австралійський,
новозеландський та інші. Основні різновиди – британська
англійська (British English) і американська англійська
(American English).
Лекція 3. Вплив глобалізації на сучасну англійську мову.
Використання запозичень англо-американського походження.

Мова викладання

Список основної та додаткової
літератури

Лекція 4. Політкоректність в сучасному англомовному
дискурсі.
Толерантність
як
аспект
англомовної
політкоректності.
Лекція 5. Фонетичні особливості сучасної англійської мови.
Британська англійська мова. Інтонація пропозицій.
Спрощення мови. «Королівська англійська». Британські
діалекти. Американський варіант англійської мови.
Лекція 6. Граматичні особливості сучасної англійської мови.
Складні випадки формоутворення та вживання граматичних
явищ сучасної англійської мови. Речення – предикативна
одиниця. Дотримання правильного порядку слів у реченні.
Лекція 7. Синтаксичні особливості сучасної англійської мови.
Синтаксис сучасної англійської мови. Словосполучення.
Проблема визначення словосполучень. Іменникові і дієслівні
словосполучення, формальні і семантичні варіанти.
Речення – одиниця синтаксичного рівня. Структура речення.
Пунктуація сучасної англійської мови. Стилістичні
особливості вживання пунктуації.
Лекція 8. Діалект: визначення, типи діалектів.
Лекція 9. Ірландська англійська.
Лекція 10. Варіант англійської мови у Шотландії.
Лекція 11. Англійська мова в Уельсі.
Лекція 12. Мовні особливості англійської мови у
США.
Лекція 13. Мовні особливості англійської мови у
Канаді.
Лекція 14. Мовні особливості варіанту англійської мови у
Канаді.
Лекція 15. Мовні особливості варіанту англійської мови в
Австралії.
Лекція 16. Мовні особливості варіанту англійської мови в
Новій Зеландії.
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