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Навчальна дисципліна 

«Лексика та граматика сучасної іноземної мови» 

 

Семестр – 7, 8 

Форма контролю – залік 

Кількість кредитів ЄКТС – 8 

І. Основна мета засвоєння курсу  полягає в формуванні у здобувачів іншомовної 

комунікативної компетентності шляхом розвитку мовних навичок та мовленнєвих умінь у 

сфері сучасної англійської мови, узагальнення та систематизації здобувачами мовних знань, 

роботи з іншомовною лексикою та граматичними конструкціями. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі  
Дисципліна «Лексика та граматика сучасної іноземної мови» дозволяє набути студентам 

додаткових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями курсу, 

системним та структурним підходами до вивчення граматичних явищ та особливостями 

морфологічної системи сучасної англійської мови. Курс «Лексика та граматика сучасної 

іноземної мови» передбачає також систематизацію знань студентів з синтаксису сучасної 

англійської мови і включає в себе вивчення словосполучення, речення та текстових категорій 

у світлі сучасних граматичних теорій. Курс читається англійською мовою. 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної 

дисципліни 
Основні знання: 

– граматичні категорії сучасної англійської мови, що відповідають мовному рівню ; 

– ідентифікувати різні стилі наукових документів, передбачених програмою курсу; 

– розрізняти академічну і загальну (неофіційну) лексику; 

– спілкуватися на тематику, передбачену програмою курсу; 

– вільно орієнтуватися в оригінальній науково-фаховій літературі, що передбачає високо 

розвинуті вміння, перекладати, розуміти, знаходити необхідну інформацію, реферувати та 

анотувати прочитаний текст. 

Основні вміння: 

– робити усні та письмові повідомлення на науково-академічну тематику; 

– презентувати власні наукові дослідження та проекти; 

– брати участь у міжнародних конференціях та симпозіумах; 

– спілкуватися з зарубіжними колегами на офіційному та неофіційному рівнях.  

V. Короткий зміст дисципліни 
Курс передбачає забезпечення комунікативної компетентності в актах міжкультурної 

комунікації через адекватне сприймання мови співрозмовника і розуміння оригінальних 

текстів. Кожний розділ курсу побудований за єдиною схемою, що передбачає опрацювання 

автентичних текстових матеріалів за темою та систему практичних лексико-граматичних 

завдань, спрямованих на розвиток творчої мовленнєвої діяльності здобувачів, формування 

вміння самостійно аналізувати англомовні тексти, розвиток навичок англо-українського та 

українсько-англійського перекладу текстів, використання набутих знань для висловлювання 

своєї думки. Передбачає також систематизацію знань студентів з синтаксису сучасної 



англійської мови і включає в себе вивчення словосполучення, речення та текстових категорій 

у світлі сучасних граматичних теорій. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 

курсу 
Кафедра германської філології філологічного факультету. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 240 годин (8 кредитів ЄКТС). 

Дисципліна викладається у 7,8-му семестрі. 

VІІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 

1. Усі вправи з граматики англійської мови / Безкоровайна О., Васильєва М., 

Щебликіна Т. - видавництво: торсінг, 2018. – 320 с. 

2. Практичний курс англійської мови.: підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / 

О.Р. Зарумна, Н.О. Михайленко, О.М. Сащин, С.В. Тхоровська; за ред.. О.Р. Зарумна. 2-е вид. 

Вінниця: Нова книга, 2012. 496 с. 

3. Fox K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder, 2015. 

424 p.  

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних проектів. 

Підсумковий контроль: залік у 7,8-му семестрі. 
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