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Зміст 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: Факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного 

університету, вул. Максима Кривоноса 2а, Тернопіль, 46027, Україна. 

 

b) Контактні телефони 

тел. факс (0352) 43 58 31 

тел. вн. 252 

 

Приймальня декана 

тел. (0352) 43 58 31 

тел. вн. 251 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету:Гінка Богдан Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. 

тел.(0352) 43 58 31 

e-mail: bohdan_hinka@ukr.net 

Заступник декана з навчальної роботи:Пеляк Олександр Михайлович. 

тел.:(0352) 43-58-92) 

e-mail:pelyak@ukr.net 

Заступник декана з виховної роботи:Левчик Наталя Стефанівна, канд. пед. наук. 

тел.: (0352) 43-58-92 

e-mail: levchenyatko@yandex.ru 

Голова науково-методичної комісії:Дацків Ольга Павлівна, канд. пед. наук. 

тел.: (0352) 43-58-92 

e-mail: odatskiv@ukr.net 

Вчений секретар ради:Лаврієнко Тамара Ярославівна 

тел.:(0352) 43-59-67 

e-mail: 

Диспетчер:Бзовська Уляна Михайлівна 

тел.: (0352) 43 58 31 

тел.вн. 252 

Інженер: Горобець Олексій Петрович  

Інженер І-ї категорії : Горобець Оксана Ярославівна 

 

Поштова скринька:dek_inmov@tnpu.edu.ua 

 

 



d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

(Адреса: 46027, м. Тернопіль,вул. Максима Кривоноса 2а, каб. №18,  

тел. (0352) 43-58-92). 

Склад кафедри: 

1. Задорожна Ірина Павлівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук,доцент; 

2. Даниленко Оксана Олександрівна – старший лаборант; 

3. Бабій Людмила Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент; 

4. БудійЗеновія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент; 

5. Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

6. Ємчук Тетяна Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент; 

7. Жовтюк Наталя Петрівна – асистент; аспірант 

8. Клименко Анатолій Олегович – кандидат педагогічних наук, асистент; 

9. Левчик Наталя Стефанівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

10. Лісійчук Тамара Панфілівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

11. Мурашка Мар’яна Ігорівна – асистент; 

12. Нацюк Мар’яна Богданівна – аспірант;  

13. Олійник Ірина Дем’янівна– кандидат філологічних наук, асистент; 

14. Серняк Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

15. Чорній Раїса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 

16. Шонь Олена Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент. 

 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

(Адреса: вул. Максима Кривоноса 2, каб.№113, тел. вн. 253). 

Склад кафедри: 

1. Морська Лілія Іванівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор; 

2. Вишинська Наталія Ігорівна – старший лаборант 

3. Гарасим Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент  

4. Давиденко Лариса Михайлівна – асистент 

5. Довбуш Ольга Іллівна – кандидат філологічних наук, асистент 

6. Зубрик Андріана Романівна – кандидат філологічних наук, доцент 

7. Скорейко-Свірська Ірина Павлівна – кандидат філологічних наук. асистент  

8. Худа Наталія Степанівна – асистент. 

 

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ 

МОВИ 

(Адреса: вул. Максима Кривоноса 2, каб.№83, тел. (0352) 43-58-31). 

Склад кафедри: 

1. Яцюк Іван Ярославович – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. 

2. Стасюк Уляна Іванівна – старший лаборант 

3. Бияк Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент; 

4. ВирстаНатталія Богданівна - кандидат філологічних наук, асистент; 

5. Гінка Богдан Іванович – кандидат філологічних наук, доцент; 

6. Деркевич Наталія Альбертівна - кандидат філологічних наук, доцент; 

7. Дзись Тарас Васильович - кандидат філологічних наук, доцент; 

8. Катериняк Анатолій Петрович - асистент; 



9. Кебало Микола Степанович - кандидат філологічних наук, доцент; 

10. Ломакович Валентина Ярославівна - кандидат педагогічних наук, доцент; 

11. Маєвська Леся Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент; 

12. Мартинович Леся Богданівна - кандидат педагогічних наук, асистент; 

13. М’ясковський Михайло Євстахійович - кандидат педагогічних наук, доцент; 

14. Пеляк Олександр Михайлович – асистент; 

15. Притолюк Світлана Аркадіївна - кандидат філологічних наук, доцент; 

16. Рокіцька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

17. Цабан Надія Іванівна – асистент; 

18. Шимків Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, асистент; 

19. Ящик Наталія Романівна – асистент. 

 

КАФЕДРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(Адреса: вул. Максима Кривоноса 1, тел. (0352) 43-59-67). 

Склад кафедри: 

1. Косович Ольга Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент; 

2. Гінка Альбіна Михайлівна – старший лаборант 

3. Бубняк Ганна Миколаївна – асистент 

4. Бубняк Роман Антонович – кандидат філологічних наук, доцент 

5. Лаврієнко Тамара Ярославівна – кандидат філологічних наук, асистент 

6. Митник Марія Миколаївна – асистент 

7. Пежинська Ольга Михайлівна – асистент 

8. Пермякова Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

9. Процюк Юлія Василівна – асистент 

10. Рибачок Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент 

11. Яблонська Ірина Володимирівна – асистент 

12. Плавуцька Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, асистент 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

(Адреса вул. Максима Кривоноса ,каб.№35, тел. (0352) 43-59-88). 

Склад кафедри: 

1. Олійник Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. 

2. Семенів Наталія Зіновіївна – старший лаборант 

3. Білецька Катерина Володимирівна – асистент  

4. Головацька Юлія Богданівна – асистент 

5. Гуменчук Андрій Йосипович – асистент 

6. Караневич Мар’яна Ігорівна – асистент 

7. Кравець Світлана Володимирівна – кандидат філософських наук, асистент 

8. Куца Оксана Ігорівна – асистент 

9. Панченко Валерій Валерійович – кандидат філологічних наук, асистент 

10. Пасічник Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент 

11. Сидор Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, асистент 

12. Чумак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(Адреса: Винниченка 6, тел.(0352) 54-21-13). 

Склад кафедри: 



1. Роман Романна Михайлівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. 

2. Яроцька Наталія Володимирівна – старший лаборант 

3. Бартіш Світлана Володимирівна – асистент; 

4. Бурко Віра Олександрівна – кандидат філологічних наук, асистент; 

5. Ваврів Ірина Ярославівна – асистент; 

6. Деркач Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, асистент; 

7. Драпак Галина Борисівна – асистент; 

8. Заблоцька Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

9. Закордонець Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

10. Кашуба Олександра Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

11. Левчик Ірина Юріївна – асистент; 

12. Маньковська Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент; 

13. Михайлишин Уляна Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент; 

14. Навольська Галина Іванівна – кандидат педагогічних, доцент; 

15. Нагорнюк Людмила Євгенівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

16. Олендр Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

17. Пришляк Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

18. Стельмащук Олександр Зіновійович – кандидат педагогічних наук, асистент; 

19. Турчин Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

20. Черній Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, асистент 

21. Цар Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, асистент.  

 

e) Координатор факультету – Дацків Ольга Павлівна 

роб. адреса:вул. Максима Кривоноса 2,каб.№18,  

e-mail: odatskiv@ukr.net 

тел.: (0352) 43-58-92 

 



2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ 

ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 

 

 



 





3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» 

Напрям підготовки Ліц. обсяг Термін навч. 

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 90 4 роки 

6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) 35 4 роки 

6.020303 Філологія. Мова і література (французька) 25 4 роки 

6.020303 Філологія. Переклад 50 4 роки 

 
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.020303Філологія. Мова і література 

(англійська, німецька, французька) та Філологія. Перекладповністю забезпечена приміщеннями 

для навчання.У розпорядженні студентів 27 аудиторій, заняття в яких проходять в одну зміну. 

На факультеті діютьп’ять комп’ютерних класів і вмонтованим лінгафонним обладнанням 

для тренувань вимови. Кількість комп’ютерів у класах – 70 (на факультеті – 80). 

У викладанні практичного і теоретичних курсів німецької мови викладачами 

використовуються комп’ютерні програми DigitaleBibliothek. В комп’ютерний фонд кафедри 

німецької мови входить багато довідкової німецької літератури (електронні енциклопедії, 

словники тощо). 

У розпорядженні студентів французького відділення комп’ютерні програми 

Méthodedefrançais, Clé International. 

Студенти факультету мають необмежений доступ до всесвітньої мережі Інтернет, якою 

користуються як на заняттях, так і в позааудиторний час, самостійно шукаючи та опрацьовуючи 

інформацію. 

У навчальних аудиторіях знаходиться необхідна для навчального процесу сучасна аудіо- і 

відеотехніка, яка призначена для використання на заняттях аудіо- та відеоматеріалів, оскільки 

на кожній кафедрі є великі за обсягом навчальні медіатеки, що постійно поповнюються. В них 

же розміщені наочні матеріали: карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо. У 

розпорядженні кафедр знаходиться телезал для організації різноманітних інтерактивних видів 

роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань 

студентських клубів. У залі стаціонарно функціонує відеодвійка, DVD-програвач, магнітофон. 

При потребі проведення спеціальних занять, наприклад, з країнознавства, викладачі 

можуть підключити будь-яку із двох сателітарних антен факультету. 

На матеріально-технічному балансі кафедр знаходяться ксерокси, відеокамера, 

відеомагнітофони, принтери, сканери, DVD-програвачі та велика кількість магнітофонів. 

Для тренувань студентів з перекладу університетом придбана і встановлена на факультеті 

лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів. Робота в ній є комфортною і 

максимально наближеною до реальних умов праці перекладача. 

Іншомовна фахова бібліотека факультету разом з читальним залом на 40 посадкових місць 

укомплектована найновішими надходженнями з-за кордону (біля 28 тисяч одиниць) довідкової, 

навчальної, наукової, історичної, літературознавчої, методичної, країнознавчої і художньої 

літератури. Читальний зал електронних ресурсів університетської бібліотеки на 36 місць дає 

можливість з’єднатися з бібліотеками України чи інших країн. 

Студенти, які вивчають іноземні мови як спеціальність, повністю забезпечені 

підручниками і посібниками. Всі кафедри факультету у своєму розпорядженні мають власні 



ресурсні центри для викладачів і студентів, які дають можливість краще і глибше готуватися до 

занять, а також використовувати найновіші навчально-методичні матеріали зарубіжних 

видавництв. 

Викладачі факультету підготували електронні версії своїх лекцій, семінарських занять, 

тестових завдань і т.д., що розміщені на спеціальному веб-сайті університету і доступні для 

студентів у будь-який час. 

Таким чином, наявна матеріально-технічна база є достатньою для успішної підготовки 

вчителів іноземних мов. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких 

визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий кредит – 

завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як 

правило, завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або 

екзамен).Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, 

поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, всі 

види практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, 

інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів). 

У навчальному процесі використовуються такі методи: за типом (характером) 

пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний (лекція, розповідь, робота з підручником, 

демонстрація, пояснення); репродуктивний метод; проблемний виклад виучуваного матеріалу, 

частково-пошуковий та дослідницький методи; індуктивний, дедуктивний; наочні (робота з 

таблицями,  схемами тощо); творчий метод; практичні методи (усні і письмові тренувальні 

вправи); експериментальний метод.  

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що 

передбачені навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Знання і вміння студента 

визначаються за допомогою 100-бальної системи оцінювання, реєструються у відповідних 

документах (академічних та електронних журналах, відомостях складання іспитів та заліків) з 

обов’язковим переведенням оцінок у національну шкалу та шкалу ECTS. Навчальні досягнення 

студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні та лабораторні 

роботи, контрольні роботи, ІНДЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно (визначається 

рейтинг), а також виставляється підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни. 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів факультету іноземних мов активно 

використовуються такі форми і методи контролю: 

1. Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми. Проводиться у вигляді усного 

опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, презентацій, письмовий 

контроль (самостійні, контрольніроботи), оцінювання практичного виконання різноманітних 

завдань та тестування за матеріалом теми .  

2. Модульний контроль якості засвоєння знань, умінь і навичок проводиться у вигляді 

модульних контрольних робіт, тестування, у тому числі з використанням електронних варіантів 

тестових завдань трьох рівнів складності. 

3. Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів.  

Загальна оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни. Вона 

складається із балів за змістові модулі та за підсумковий контроль (іспит).  

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F** 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

* - «Незадовільно», необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання. 

** - Незадовільно», необхідна значна додаткова робота. 

 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 

 

 

 



7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

підготовки за напрямом 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 
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ї 
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о
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л
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о
-
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о

н
о

м
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н
о
ї 

п
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в
к
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1 курс  2 курс  3 курс  4 курс 

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр  5 семестр  6 семестр  7 семестр  8 семестр 

 

Іст. України ↔ Іст. укр. культ. ↔ Філософія  Соціологія ↔ Етика ↔ Політологія   

    Укр. м. за П.С. ↔ Укр. м. за П.С. ↔ Укр. м. за П.С. ↔ Економіка     

Ц
и

к
л
 п

р
и

р
о
д

н
и

ч
о

-

н
ау

к
о

в
о

ї 
п

ід
го

то
в
к
и

 Вступ до мовозн. ↔ Латин. мова             

Валеологія ↔ Вік. фізіологія ↔ Безпека жит. ↔ Основи екології ↔ Осн. охор. праці     

Суч. інф. технол. ↔ Інф. тех. зас. н.           

↨               

Комп. практика               

Історія зар. літ. ↔ Історія зар. літ. ↔ Історія зар. літ. ↔ Історія зар. літ. ↔ Історія зар. літ. ↔ Історія зар. літ.     

Фіз. вих. ↔ Фіз.вих. ↔ Фіз.вих. ↔ Фіз.вих.         

Ц
и

к
л
 п

р
о

ф
ес

ій
н

о
ї 

та
 п

р
ак
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ч

н
о

ї 
п

ід
го

то
в
к
и

 

Педагогіка ↔ Педагогіка ↔ Педагогіка ↔ Осв. технології  
Методика навч. 

заруб. літ. 
  

↨ 

 

↨ 

 ↨  ↨         

  Історія пед. ↔ Осн. педмайст.    
Метод. вих. р. в 

літ. таборах 
    

  ↨      Пед. пр. в таб. ↔ Пед. практика   

Психологія ↔ Психологія ↔ Психологія ↔ Пед.практ. (н.)         

↨  ↨             

Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. ↔ Практ.курс а.м. 

↨  ↨  ↨  ↨  ↨  Літ.Англ., США  Літ.Англ., США  Літ.Англ.,США 

Пр. граматика ↔ Пр.граматика ↔ Пр.граматика ↔ Пр.граматика ↔ Пр.граматика      ↨ 

↨  ↨  ↨  ↨  ↨       

Пр. фонетика ↔ Пр. фонетика ↔ Пр. фонетика ↔ Пр. фонетика ↔ Теор. фонетика ↔ Теор.граматика 

      ↨  ↨      ↨ 

      Друга ін. мова ↔ Друга ін. мова ↔ Друга ін. мова  Друга ін. мова  Друга ін. мова 

          
Методика. навч. 

ін. мов 
 

Методика. навч. 

ін. мов 
 ↨ 

            ↨  
Теор. курс другої 

ін. мови 

            Лексикологія  ↨ 

            ↨  Стилістика 

            
Нов. технології у 

навч. ін. мов 
 ↨ 

              Теорія і практ. 



перекладу 

              Країнознавство 

Ц
и

к
л
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ам
о
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ій
н

о
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н

ів
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в
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о
го

 в
и

б
о

р
у
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д
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Історія науки і техніки  Історія Англії  Основи права  
Підгот. молоді до 

сім. життя 
        

      Релігієзнавство.         

Ділова англ. мова      
Істор. аспекти 

лінгвокраїнозн. 
        

    
Осн. наук. 

досл. 
     

Лекс. синонім. 
англ. мови 

 

Теор. та прикл. 

асп. міжкульт. 

спілкування 

 
Основи порівн. 
літературозн. 

               

Основи. інформ. 
культури 

     
Кол. технології 

викладання 
 

Стратегії аналіт. 
чит. ін. тексту 

 
Основи літ. 

критики 
 

Пролегомени до 
прагмасемантики 

 
Вступ до комп. 

лінгвістики 

    
Метод драм. у 

навч. ін. м. 
          

Естет. спр. худ. твору в 

процесі сам. читання 
       

Лекс.-семант. с-

ма суч. англ. 
мови 

 
Норми англ. 

наук. письма 
 

Сучасні лінгв. 

школи 
 

Осн. контраст. 

лінгвістики 

    
Міжн.тест. 

сист. 
          

.      
Основи англ. 

пунктуації 
 

Інф. технології 

у навч ін. мов 
 

Особл. регіон. 

варіантів а. м. 
 

Форм. креат.-

крит. мисл. майб. 

учителів ін.мови 

 

Лінгвокультурологі

чні аспекти мовних 

явищ 

            

Теорія 

інтеркультурного 

спілкування 

  

        

Комунікат. 
стратегії та 

навч. стилі 

вивч. ін. мови 

 
Фоностиліст. та 

осн. риторики 
   

Основи міжкульт. 

комунікації 

            

Методика 
здійснення 

сучасних наук. 

досліджень 

  

          

Зіставний аналіз 
англ. першотв. 

та його укр. 

перекладу 

   
Основи когніт. 

лінгвістики 

              
Основи сучасної 
соціолінгвістики 

 



8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки: (для ОКР “Бакалавр”) 6.020303 Філологія. Мова і література 

(англійська) 

за циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

ЦИКЛНАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 
Предмет:Історія України 

Статус:Нормативна. 

Рік, семестр:1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Навчальний курс історії України для студентів неісторичних спеціальностей 

охоплює історичні процеси, які відбувалися на території України протягом усієї її історії. Певною 

мірою курс історії України узагальнює, на рівні вищої школи, отримані раніше знання. Головним 

призначенням цього предмета є поглибити знання найголовніших ключових проблем української 

історії, сприяти виробленню критичного мислення і розуміння історії України. Курс покликаний 

забезпечити підготовку з історії сучасного філолога, журналіста, фахівця, котрий має універсальну 

загальноосвітню та загальногуманітарну підготовку. У цьому курсі поєднано історію політичну, 

соціальну, економічну з історією повсякдення, історією культури тощо. 

Форма контролю:іспит. 

 

Предмет:Історія української культури 

Статус:Нормативна. 

Рік, семестр:1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої форми 

національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати методологічну 

роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої культурно-

історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти 

формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ 

суспільно-історичного буття. 

Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити 

культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми 

історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що 

самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико-

культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з історичними 

текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет:Філософія 

Статус:Нормативна 

Рік, семестр:2 рік, 3 семестр 

Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та 

вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних 

підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про 

сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння 

специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної 



культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного 

самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами 

індивідуального та суспільного буття. 

Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, 

реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.  

Форма контролю:іспит. 

 

Предмет:Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Статус:Нормативна. 

Рік, семестр: 2-3 роки, 3, 4, 5 семестри. 

Анотація:Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і 

правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння 

нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і 

писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної 

мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

Форми контролю: залік у 3 семестрі, залік у 4 семестрі, іспит у 5 семестрі. 

 

Предмет: Політологія 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  

Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних аспектів 

політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому розглядаються суть 

політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні системи, розвиток світової та 

вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем політичних інститутів, влади і суспільства. 

У другому розділі аналізується політичне життя суспільства, політичні режими та світові 

політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється взаємозв’язок етнічних та політичних 

проблем, а також особливості міжнародних відносин та світового політичного процесу. 

На семінарських заняттях увага студента спрямовується на розгляд історії становлення науки 

про політику, та розвитку політичних теорій та вчень. Практична частина курсу передбачає 

вивчення основ громадянського суспільства, вивчаються політичні системи суспільства, методи та 

форми створення політичних партій та громадських організацій. Окремо розглядаюся 

етнонаціональні та міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів ґрунтовного 

розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних понять, закономірностей 

становлення та розвитку політичних систем, їх інститутів.Розвиток здібностей до аналізу 

політичних процесів як в Україні та в окремих її регіонах, так і в цілому світі. 

Форми контролю: залік. 

 

Вибіркові дисципліни ( Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу) 

 

Предмет: Сучасна українська літературна мова 



Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Метою курсу є: оволодіння студентами сучасними знаннями про лексикологію, 

фразеологію та лексикографію СУЛМ; вміння розрізняти основні типи лексичних значень слова та 

лексико-граматичних розрядів слів, а також оволодіти диференціацією лексики СУЛМ з погляду її 

походження, стилістичних особливостей, активності й пасивності тощо; орієнтуватись у питаннях 

фразеології та призначення основних типів словників. 

Завдання курсу: вивчення словникового складу мови в усній його повноті й різноаспектній 

розгалуженості; вироблення в студентів умінь і навичок використання знань з лексикології та 

фразеології у викладацькій роботі з різними типами словників. 

Основні теми курсу: У першому змістовому модулі (ЗМ) вивчаються слова в лексичній 

систем української мови: слово та поняття, функції слова; полісемія; омонімія; синонімія та 

антонімія. 

У другому ЗМ аналізується диференціація лексики української мови: шари української 

лексики за походженням; активна та пасивна лексика; лексика української мови з погляду сфер 

вживання. 

Третій ЗМ охоплює фразеологію та лексикографію: фразеологічна одиниця (ФО) та її ознаки; 

ФО і слова та вільне словосполучення і речення; класифікація ФО; джерела формування 

фразеологізмів; предмет і завдання лексикографії; історія української лексикографії. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Вступ до літературознавства 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація:Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до літературознавства» є 

необхідність поглибити вивчене у школі, привести знання з теорії літератури до певної системи, 

зробити їх засобом пізнання літературного твору як мистецтва слова 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до літературознавства» є засвоїти 

найзагальніші теоретичні положення про літературу;  

збагнути специфіку літератури як способу образного пізнання дійсності, мінливості розвитку 

літературного процесу (функціонування літературних напрямів, стилів, течій, родів, жанрів і т.д.);  

удосконалити навики самостійного аналізу художнього твору в єдності змісту і форми. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Література як вид 

мистецтва. Особливості аналізу та інтерпретації художнього твору. 2. Будова художнього твору. 3. 

Жанрово-родові особливості художніх творів. 4. Версифікація. Мова художнього твору. 5. 

Історико-літературний процес. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Підготовка учнівської молоді до сімейного життя 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація:Мета курсу: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної 

проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом з 

підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Найважливішими для шкільної педагогіки напрямками підготовки старшокласників до 

шлюбу є: 



– діяльне усвідомлення соціальної сутності сім’ї і наслідків для особистого життя, що з цього 

випливають; 

– формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень; 

– засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу і сім’ї; 

– підвищення соціальної престижності батьківства і материнства; 

– виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі рис та якостей; 

–  підготовка до усвідомлення значення своїх дій, найперше у системі правових норм, що 

регулюють шлюбно-сімейні стосунки; 

– підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям. 

Завдання курсу: 

– виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки 

учнівської молоді до сімейного життя; 

– проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати місце 

класного керівника та вчителя-предметника у підготовці учнів до сімейного життя; 

– озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку, 

міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків; 

– виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів, 

розкрити особливості ґедерної соціалізації майбутнього сім’янина; 

–  ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а 

також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи; 

– довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики, накреслити 

шляхи її просування в освіту; 

– показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за напрямком 

підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів; 

– ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне 

виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в 

процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості, активності, 

толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності, довір’я і тощо. 

Програма навчального курсу включає наступні теми: «Еволюція міжстатевих та шлюбно-

сімейних відносин в історії людства», «Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки 

молоді», «Проблеми молодої сім’ї», «Основні аспекти змісту формування майбутнього 

сім’янина», «Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки молоді», «Підготовка 

учнівської молоді до усвідомленого батьківства», «Методика реалізації змісту дошлюбної 

підготовки учнів». 

Форми контролю:залік. 

 

Вибіркові дисципліни (Цикл дисциплін вільного вибору студента) 

 

Предмет: Історія науки і техніки 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Навчальний курс передбачає ознайомлення із впливом на розвиток та формування 

сучасного людського суспільства наукових та технічних винаходів та відкриттів. В ході вивчення 

курсу студент приходить до розуміння, що сучасне людство повністю залежне від існуючих 

технологій. Студент має зрозуміти вплив основних винаходів на наше життя, знати як наші предки 

обходилися без них та усвідомити свою відповідальність у використанні сучасних технологій. 

Форми контролю:залік. 

 



Предмет: Історія Англії 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Вивчення утворення і розвитку держави на Британських островах, найважливіших 

подій суспільно-політичного та культурного життя Великої Британії. Курс «Історія Англії» 

створює наукову картину розвитку суспільства та держави в Британії, знайомить з 

найважливішими досягненнями англійського суспільства та держави в Британії, допомагає 

зрозуміти роль Великої Британії в сучасному світі. Знання культурно-історичних та суспільно 

політичних процесів у цій країні сприяє свідомому вивченню її мови та літератури.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи права 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов всіх головних 

юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для студентів. Цим 

обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із традиційною для 

юристів послідовністю галузей права. 

Курс орієнтований на такі завдання: розширити знання студентів про походження, типи, та 

форми держави, історію формування української державності; поглибити знання з основ 

конституційного ладу України; ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку 

характеристику; формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; 

виховувати переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до 

протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та 

світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними  

нормативними  та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною 

літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у майбутній роботі з 

учнівською молоддю. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Релігієзнавство 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових 

підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів 

в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; 

поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, 

зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні 

принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і 

міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій. 

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про 

релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет:Соціологія 

Статус:Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 



Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту основних 

соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз особливостей 

функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші суспільні проблеми, 

одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні курсу загально-

практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на процесі засвоєння 

студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність методів, принципів, прийомів 

і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим 

інструментарієм аналізу суспільного життя, її методи постійно розвиваються й оновлюються. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Економіка 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної 

системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого 

вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у 

майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією пізнання економічних 

явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного 

виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних 

потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку 

економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Етика і естетика 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими 

філософськими галузями знань про людину: етикою –  предметом якої є мораль і естетикою – 

предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає 

сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних 

понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і 

художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного 

досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує 

світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, 

здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню 

і ушляхетненню. 

Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософсько-

етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати 

власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного 

мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Логіка 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 



Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал, 

необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження й 

умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів 

(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами  аргументації.   

Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці 

схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх 

основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні 

помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню 

логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і 

образність думки, вихованню дисципліни думки. 

Форма контролю: залік. 

 

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

Предмет: Вступ до мовознавства 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Метою курсу «Вступ до мовознавства» є вивчення основ загальнолінгвістичних 

знань, принципових положень лінгвістики як науки, що має загальне, теоретичне, прикладне і 

конкретне застосування, а також засвоєння методів і прийомів лінгвістичного аналізу. 

Основні завдання курсу: поступове оволодіння науковим мовознавчим апаратом і 

вироблення навичок практичного застосування теоретичних знань при вивченні і викладанні 

різних мов (слов’янських, германських, романських, іранських, японської тощо). 

Основні теми курсу: курс «Вступ до мовознавства» складається з двох частин. Основні теми 

першого розділу «Загальнотеоретичні положення та галузі мовознавства»: Предмет та завдання 

науки про мову, аспекти вивчення мови, місце мовознавства серед інших наук, основні галузі 

мовознавства, різні типи класифікації мов світу, історія, типи та принципи сучасного письма. 

Основні теми другого розділу: «Розділи мовознавства в синхронії і діахронії»: фонетика та 

фонологія, лексикологія, граматика (морфологія та синтаксис). 

Форми контролю: екзамен. 

 

Предмет: Валеологія 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Валеологія» є формування у студентів 

холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу життя, а 

також шляхів і методів формування здорового способу життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Валеологія» є навчити студентів 

орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати 

особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я 

людини шляхом зміни її способу життя. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі 



Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в 

навчальному процесі» є отримання професійних навиків ефективної роботи з додатками пакета 

прикладних програмам MSOffice (табличні процесори, текстові процесори, системи підготовки 

презентацій тощо), – а також формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних мережах 

(Internet, Іntranet) та пошуку інформації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в 

навчальному процесі» є надання студентам знань щодо сучасних комп'ютерних технологій та 

набуття ними навичок використання в професійній діяльності сучасних персональних 

комп'ютерів. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет:Комп’ютерна практика 

Статус:Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: Дисципліна передбачає формування у студентів знань з інформаційних 

технологій, поглиблення та закріплення практичних навичок використання інформаційних 

технологій в майбутній професійній діяльності, набуття нових практичних навичок самостійної 

роботи, формування навичок професійного використання офісного програмного забезпечення для 

вирішення конкретних практичних задач, оволодіння основними прийомами та вміннями 

застосовувати інформаційні технології для створення навчальних та соціальних проектів. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Історія зарубіжної літератури 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1-3 роки, 1-6 семестри. 

Анотація: Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних закономірностей розвитку 

зарубіжної літератури.  

Основні завдання курсу античної літератури: ознайомлення із творчістю основних античних 

письменників Стародавньої Греції та Стародавнього Риму; формування уявлення про жанрову 

систему античної літератури різних періодів її розвитку; поглиблення розуміння специфіки 

літературного процесу; осмислення міжкультурних та міжпредметних зв'язків надскладних 

літературних феноменів.  

Завданнями курсу зарубіжної літератури літератури середніх віків і Відродження є 

інформування студентів про особливості світогляду доби, виникнення та еволюції жанрів і стилів, 

творчість основних письменників і загальні закономірності розвитку літературного процесу. 

Основні завдання курсу зарубіжної літератури XVII-XVIIIст:виявлення світового значення та 

особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття;розкриття специфіки 

естетичних систем окресленої доби;характеристика художніх напрямків;аналіз етапів 

літературного розвитку і творчих здобутків найвідоміших письменників;вивчення 

закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному 

процесі;засвоєння теоретичних понять у межах вивчення питань формування літературних жанрів 

цього періоду, особливостей розвитку художньої форми. 

Завданнями курсу зарубіжної літератури ХІХ століття є сформувати: систематизовані 

навички в характеристиці художніх напрямів, аналізі етапів літературного розвитку і творчості 

найвидатніших письменників, засвоєння знань про літературні роди і жанри; уміння володіти 



навичками текстуального аналізу літературного твору, оцінювати нові літературні явища, 

систематизувати та узагальнювати набуті знання. 

Завданнями курсу зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття є сформувати: 

систематизовані навички аналізу етапів літературного розвитку і творчості найвидатніших 

письменників, засвоїти теоретичні знання про формування літературних жанрів, еволюцію 

художньої форми; уміння здійснювати аналіз літературного твору; систематизувати та творчо 

використовувати дібраний матеріал. 

Основні завдання курсу зарубіжної літератури І пол. ХХ ст: ознайомлення із творчістю 

основних письменників періоду І пол. ХХ ст.; формування уявлення про жанрову систему 

літератури цього періоду та особливостей її розвитку; поглиблення розуміння специфіки 

літературного процесу доби модернізму; опанування навиками аналізу літературних творів різних 

модерністських та аванґардистських напрямів і стилів; осмислення міжкультурних та 

міжпредметних зв'язків надскладних літературних феноменів. 

Форми контролю: залік у 1, 2, 3,4, 5 семестрах, екзамен у 6 семестрі. 

 

Предмет: Латинська мова 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.  

Анотація:Латинська мова, як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами 

української мови та літератури, мовознавства, історичної граматики, історії, зарубіжної літератури 

та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи знань з фахової термінології, з 

перспективою їх подальшого використання в професійній діяльності. Мета – здобуття 

загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розуміння міжнародної наукової та 

політичної лексики, лінгвістичних і літературознавчих термінів; з’ясування місця латинської мови 

в історії світової культури. 

Завдання:навчити читати та перекладати латинські тексти, ознайомити студентів з шляхами і 

способами запозичень з латинської мови та античною культурою. 

Формування вміння читати латинські тексти та робити морфологічний аналіз латинської 

лексики в межах граматики курсу, ознайомити студентів з граматичною будовою латинської мови 

та способами словотворення наукових термінів, оволодіння навичками аналітичного і пошукового 

читання художніх творів римських класичних авторів, підготовка до самостійної наукової роботи, 

з’ясування місця латинської мови в історії світової культури. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Вікова фізіологія і гігієна  

Статус:Нормативна. 

Рік, семестр:1 рік, 2семестр 

Анотація:вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, 

функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і розвитку, специфіку 

цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем 

з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та 

зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей 

організму дітей і підлітків.  

Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем 

органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів, 

систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів 

взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо 



розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, 

гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок застосовувати технічні 

засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного процесу. 

Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних технічних 

засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення а алгоритму 

застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби навчання. 

Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання інформаційних технічних 

засобів навчання в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; 

комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі 

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати: основні види, загальну будову, 

принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); 

психолого-педагогічні особливості сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН; системи 

пошуку, алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації, використовуючи ТЗН.  

Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні ТЗН, дотримуючись 

правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за конструктивно-дидактичними можливостями вид 

ТЗН, вибрати або виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Безпека життєдіяльності 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь 

і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.  

Завдання: Загальнокультурні компетенції охоплюють:культуру безпеки і ризик-орієнтоване 

мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища 

розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини;знання сучасних проблем 

і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань 

виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах 

господарювання;вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки 

колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні 

підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і 

виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;здатність приймати рішення щодо безпеки в 

межах своїх повноважень. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи екології 

Статус: Нормативна. 



Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних теоретичних 

положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва. 

Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних 

спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно 

взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування 

екологічного світогляду.  

Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати 

володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які 

підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та 

навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на навколишнє 

середовище.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи охорони праці 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік 7 семестр. 

Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 

науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки праці. Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для 

забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, 

студентів,курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною 

праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та 

нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; 

дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом 

охорони праці. 

Форми контролю: залік. 

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

Предмет: Педагогіка 

Статус : Нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри. 

Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і 

проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних 

явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного 

педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу 

студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних 

знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання особистості, 

застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і 

форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами 

педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, 



використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Історія педагогіки 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 2рік, 3 семестр. 

Анотація: Завданнями курсу є виявлення закономірностей розвитку виховання, школи і 

педагогічної думки у різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий 

історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих 

здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння застосовувати 

їх у своїй майбутній професійній діяльності. Формулювання вмінь: критично аналізувати 

педагогічну спадщину минулого, проводити аналогії між сучасним та минулим станом розвитку 

педагогіки, виявляти закономірності розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, 

оволодіти методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити 

вміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних 

умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку 

важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру 

майбутніх педагогів. 

Форми контролю: іспит.  

 

Предмет: Психологія (загальна). 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Курс «Психологія (загальна)» сприяє ознайомленню студентів з актуальними 

проблемами сучасної психології та основними положеннями загальної психології як базової 

галузі психологічної науки. Вивчення курсу дає змогу: засвоїти знання про психічні процеси, 

властивості і стани; сформувати навички експериментального дослідження окремих психічних 

функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці 

професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз педагогічних 

ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та узагальнення; формувати 

вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Психологія (вікова та педагогічна) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація:  Курс «Психологія (вікова та педагогічна)» сприяє ознайомленню студентів з 

науковими положеннями психологічної науки про психічний розвиток і формування особистості 

підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в умовах цілеспрямованого організованого 

навчання і виховання. Вивчення курсу забезпечує засвоєння студентами знань про психологічні 

закономірності, рушійні сили, умови, механізми та особливості психічного розвитку і 

формування особистості в онтогенезі; формування вміння аналізувати механізми і закономірності 

навчального і виховного впливу на інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння 

ними соціокультурного досвіду; розкриття психологічних основ діяльності вчителя і його впливу 

на формування особистості учня.  

Форми контролю: залік. 



Предмет: Основи педагогічної майстерності 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація:Курс «Основи педагогічної майстерності»передбачає вироблення гуманістично 

спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному 

самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і техніки 

професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів, оволодіння 

педагогічною технікою, формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, 

усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Педагогічна практика (навчальна) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-2 рік, 2-4 семестри 

Анотація: Однією з важливих ланок у підготовці вчителя є пропедевтична педагогічна 

практика. Вона проводиться під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

„бакалавр" упродовж І-ІІІ курсів навчання студентів в університеті. На І-ІІ курсах педпрактика 

пов’язана з вивченням педагогіки і психології, на ІІІ – з вивченням методики навчання певної 

дисципліни. Під час цієї практики студенти знайомляться з особливостями роботи різних типів 

середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів і позашкільних установ міста, частково 

включаються у їх навчально-виховний процес. Організація та проведення пропедевтичної 

педагогічної практики у значній мірі сприяє адаптації студентів до проходження активної 

педагогічної практики. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Завдання практики – сформувати у студентів вміння організовувати та проводити: 

фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; спортивно-масові заходи та дійства в 

умовах табірного літа; організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних 

вікових категорій в умовах літнього відпочинку. 

Форми контролю:залік 

 

Вибіркові дисципліни (Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу) 

 

Предмет: Освітні технології 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій з 

метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності. 

Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з 

застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; 

ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та 

інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної 

діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів 

гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів вміння вибирати особистісно-



орієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та 

впроваджувати у практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати 

особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього 

вчителя. 

Форма контролю: залік. 

Предмет: Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 7 семестр 

Анотація: Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування 

дітей (різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа.  

Детально розкрити студентам зміст наступних питань:роль і місце літнього відпочинку в 

системі виховання школярів;особливості організації праці педагога-організатора;планування та 

облік роботи в таборах;проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах 

табірного літа;особливості спілкування з дітьми різного віку. 

Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити: фізкультурно-оздоровчу 

роботу та загартування школярів;спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного 

літа;організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових категорій в 

умовах літнього відпочинку. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Методика викладання зарубіжної літератури 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр:4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Метою курсу є формування у студентів-філологів знань, умінь і навичок 

викладання курсу світової літератури в середніх навчальних закладах усіх типів. 

Основним завданням курсу є формування у студентів: ґрунтовних теоретичних знань у галузі 

методики викладання зарубіжної літератури, завдяки чому студенти повинні усвідомити 

специфіку цього предмета в системі інших шкільних предметів; особистісно зорієнтованого 

підходу до навчання і виховання учнів, навичок розвитку в них критичного мислення і творчих 

здібностей; навичок науково обґрунтованого планування навчально-виховного процесу зі світової 

літератури, організації та проведення сучасного уроку зарубіжної літератури завдяки 

комбінуванню змісту, форм і методів художнього пізнання; умінь здійснювати різні види аналізу 

художніх творів; розуміння педагогічної інноватики, технології літературного аналізу, готовності 

до технологізації вивчення світової літератури в школі; умінь застосовувати засоби розвитку 

читацької культури учнів, навичок інтерпретації та ідейно-художньої оцінки літературного твору; 

здатності застосовувати різні прийоми засвоєння учнями понять і явищ теорії та історії літератури; 

навичок використовувати основні види, методи і способи вивчення біографії письменника; умінь 

роботи з фаховими науково-методичними виданнями. 

Основні теми курсу: світова література в школі як навчальний предмет і методика її 

викладання; зміст і структура шкільного курсу світової літератури; типологія і методика сучасного 

уроку світової літератури в школі; технологізація літературної освіти; етапи, форми і шляхи 

вивчення творів світової літератури різних жанрів; зміст, методи, форми вивчення біографії 

письменника в школі; перевірка та оцінювання знань учнів зі світової літератури. 

Форми контролю: залік. 

 

 

 



Навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

кафедри практики англійської мови та методики її викладання 

 

Нормативні дисципліни 

Предмет: Практичний курс англійської мови 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 1- 4 роки, 1-8 семестри. 

Анотація: Мета дисципліни:практична (формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетентність;когнітивна (формувати у студентів когнітивну компетентність у 

взаємозв'язку з іншими видами компетентностей);емоційно-розвивальна (формувати у студентів 

позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;освітня (розвивати 

у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс 

вищої освіти і стане передумовою їх наступного професійного росту);професійна (формувати у студентів 

професійну компетентність шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань);виховна (виховувати і розвивати у 

студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами). 

Основні завдання вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови»: вільно 

користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і 

закономірності англійської мови;використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;реалізовувати наукові дослідження, 

оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;використовувати 

власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;удосконалювати мовленнєву 

підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;демонструвати впевненість і 

позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою; усвідомлювати роль учителя яку шкільному, так і в 

позашкільному оточенні. 

Форми контролю:іспити у 1-8 семестрах. 

 

Предмет: Методика навчання іноземних мов 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр; 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Метоювикладання дисципліни «Методика навчання іноземних мов» є формування 

в студентів професійно-методичної компетентності вчителя іноземної мови.   

Основними завданнями вивчення дисципліни є створення в студентів широкої теоретичну 

базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання як засобу спілкування, 

освіти, виховання й розвитку;  ознайомлення студентів із найбільш відомими методичними 

напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземних мов і культур, а 

також сформувати у них уміння творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням 

конкретних умов; розвиток творчого методичного мислення студентів. 

Форми контролю:залік у 6 семестрі, іспит у7 семестрі. 

 

Предмет: Педагогічна практика (виробнича)  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Головною метою проведення педагогічної практики, яка входить до програми 

навчання студентів факультету іноземних мов у педагогічному ВНЗ, є набуття майбутніми 



вчителями комплексу умінь та навичок, необхідних для здійснення всіх видів навчально-виховної 

роботи в школі. 

Мета педагогічної практики на IV курсі факультету іноземних мов  передбачає: формування 

першого досвіду педагогічної  професійної діяльності у процесі самостійного проведення 

навчально-виховної роботи в школі; оволодіння майбутніми педагогами формами організації, 

засобами, технологіями навчально-виховної роботи в школі; розвиток у студентів умінь 

застосовувати знання з англійської мови, педагогіки, психології та методики викладання іноземної 

мови у процесі педагогічної праці, застосування отриманих знань, набутих умінь та навичок у 

професійній діяльності з учнівським колективом; проведення комунікативно-спрямованих уроків 

із використанням сучасних методів та прийомів активізації діяльності; 

Завдання педагогічної практики передбачають: ознайомлення майбутніх педагогічних 

працівників  із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх закладів; забезпечення умов для 

професійної адаптації студентів, залучення їх до активної діяльності у роботі з учнівськими 

колективами; закріплення і поглиблення знань студентів з психолого-педагогічних, методичної і 

мовних знань, оволодіння засобами застосування цих знань для розв’язання конкретних 

педагогічних завдань; формування у практикантів уміння проводити уроки з використанням 

сучасних методів і прийомів; формування та розвиток у студентів професійних навичок і умінь; 

оволодіння вміннями спілкування з учнівським колективом, їх педагогами та батьками; розвиток у 

практикантів уміння здійснювати виховну роботу, у тому числі засобами іноземної мови 

Форми контролю: залік 

 

Вибіркові дисципліни (Цикл дисциплін вільного вибору студента) 

 

Предмет: Ділова англійська мова 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1рік, 2 семестр. 

Анотація: Головною метою впровадження навчальної дисципліни «Ділова англійська мова» 

у програму факультету іноземних мов визначено: вивчення студентами факультету іноземних мов 

основ ділової англійської мови; розширення у студентів факультету іноземних мов знань, 

пов’язаних із сферою економіки; формування професійної компетентності; забезпечення 

діяльнісної основи педагогічної освіти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова англійська мова» є: забезпечення 

професійної спрямованості навчання у педагогічному ВНЗ, яке полягає у підготовці спеціалістів 

для інноваційної школи, забезпечить майбутніх вчителів необхідними навичками та вміннями для 

роботи у школі з економічним ухилом навчання, економічному ВНЗ, чи у перекладацькій 

діяльності у сфері економіки; засвоєння студентами відповідної термінології, опрацювання ними 

економічних текстів, обговорення економічної тематики (структура економіки, умови 

економічного зростання, промислове виробництво та послуги, інвестування, експорт та імпорт, 

монетарна політика та інші); формування у студентів філологічного відділення факультету 

іноземних мов перекладацьких навичок та умінь; забезпечення фонових знань, необхідних для 

майбутнього філолога, який працює з текстами, пов’язаними із сферою економіки, та майбутнього 

вчителя іноземної мови, який викладає предмет «Ділова англійська мова» у школі; 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи інформаційної культури 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 



Анотація: Елективний курс «Основи інформаційної культури» призначений для вивчення 

студентами 1-го курсу факультету іноземних мов педагогічного ВНЗ.  

Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів основи інформаційної культури.  

Завдання: ознайомити студентів із педагогічним змістом поняття «інформаційна культура 

майбутнього учителя в умовах Болонського процесу», проаналізувати структурні компоненти 

інформаційної культури, засоби формування інформаційної культури та діагностування рівня її 

сформованості. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Естетичне сприйняття художнього твору в процесі самостійного читання 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Формування цілісного уявлення про художній текст як феномен словесної 

творчості, а також навичок його комплексного літературознавчого аналізу. 

Завданнями вивчення дисципліни «Естетичне сприйняття художнього твору в процесі 

самостійного читання» є: засвоєння базових понять з літературознавства, вироблення навичок 

комплексного аналізу різножанрових художніх текстів; поглиблення відомостей про специфіку 

реалізації особливостей авторського стилю у художньому тексті. 

Форми контролю: 

 

Предмет: Основи наукових досліджень 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

формування у студентів знань та практичних вмінь дослідницької роботи в галузі гуманітарних 

наук, необхідних для їх професійної підготовки як фахівців філологічного профілю, залучення 

студентів до планових досліджень кафедр, науково-дослідних лабораторій. 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є: вивчення теоретичних 

основ організації та проведення наукових досліджень; розвиток нахилів до пошукової, 

дослідницької, творчої діяльності; формування умінь і навичок застосування методів наукового 

дослідження у процесі розв’язання практичних задач; поєднання навчально-виховного процесу з 

науковими пошуками.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Метод драматизації у навчанні іноземних мов 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Метод драматизації у навчанні 

іноземних мов» є обґрунтування сутності драматизації, актуальності та ефективності її 

застосування у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови, виявлення ставлення 

майбутніх учителів іноземних мов до драматизації як засобу формування іншомовної 

комунікативної компетенції, розуміння та бачення зазначеної технології безпосередньо на занятті 

з іноземної мови. 

Завданнями вивчення дисципліни «Метод драматизації у навчанні іноземних мов» є: огляд 

лінгво-психологічних основ застосування драматизації у навчально-виховному процесі; створення 

автентичного іншомовного середовища для розвитку творчості, самостійності та ініціативи 



студентів; формування практичних умінь з використання і впровадження театральних технологій; 

розвиток естетичних смаків студентів.  

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Міжнародні тестові системи 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні тестові системи» є 

формування у студентів знань про різноманітні тестові системи та практичних вмінь, необхідних 

для складання міжнародних тестів на визначення рівня володіння англійською мовою. 

Завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні тестові системи» є вивчення теоретичних 

основ організації та проведення міжнародних тестів; визначення особливостей та відмінностей у 

міжнародних тестах (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, ESOL); формування умінь і навичок для 

складання міжнародних тестів з мовного профілю (аудіювання, читання, письмо, говоріння). 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Історичні аспекти лінгвокраїнознавства США. 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: метою викладання навчальної дисципліни «Історичні аспекти 

лінгвокраїнознавства США» є ознайомити студентів із соціокультурними аспектами 

американського варіанту англійської мови, головними подіями і явищами в житті американського 

суспільства, найважливішими етапами історичного і культурного розвитку країни. 

Завданнями вивчення дисципліни «Історичні аспекти лінгвокраїнознавства США» є: 

ознайомити студентів з історичними та соціально-культурними аспектами розвитку Сполучених 

Штатів Америки; ознайомити студентів з екстралінгвістичними чинниками, які мали вплив на 

розвиток американського варіанту англійської мови; сформувати у студентів навички 

аналітичного мислення, що сприятиме висловлюванню власної думки про ті чи інші події, що 

відбуваються у країні, мова якої вивчається. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Колективні технології навчання іноземних мов 

Статус:Вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація:Головною метою спецкурсу «Колективні технології навчання іноземних мов» є 

опанування студентами факультету іноземних мов новітніх технологій навчання, які забезпечують 

перенесення їхніх знань з англійської мови, педагогіки та методики викладання іноземної мови у 

сферу педагогічної праці.  

Практичною метою опанування дисципліни є опрацювання студентами технологій 

педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів у процесі 

вивчення іноземної мови; ознайомлення слухачів із  завданнями та особливостями різних форм 

організації та управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Разом з тим, 

курс передбачає формування і розвиток у слухачів курсу практичних навичок іншомовного 

спілкування: лінгвістичних, комунікативних та соціокультурних умінь та навичок. 

Професійна мета, яку ставить курс перед слухачами, полягає у наданні можливості кожному 

студенту можливості долучитися і випробувати під час навчання у ВНЗ широке розмаїття форм та 

методів навчання іноземних мов, передбачених колективною навчально-пізнавальною діяльністю. 



Головним завданням курсу є засвоєння теоретичних основ педагогічного управління 

колективною пізнавальною діяльністю учнів у процесі вивчення іноземних мов у поєднанні із 

технологічною і операційною підготовкою майбутніх вчителів, ознайомлення студентів з 

передовим педагогічним досвідом викладання іноземних мов; закріплення і поглиблення знань з 

дисциплін психолого-педагогічного та методичного циклу, розширити обсяг теоретичних знань з 

фаху; формувати психологічну готовність до роботи в школі; розвинути в майбутніх вчителів 

іноземної мови комунікативну іншомовну компетентність. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Стратегії аналітичного читання іншомовного тексту 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація:Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегії аналітичного читання 

іншомовних текстів» є формування у студентів знань та вмінь щодо застосування різних технік 

читання необхідних для розуміння та сприйняття інформації англійською мовою. 

Завданнями вивчення дисципліни “Стратегії аналітичного читання іншомовних текстів” є 

вивчення теоретичних аспектів методики роботи з іншомовними текстами; визначення 

особливостей та відмінностей аналітичного, синтетичного, комунікативного, інформативного, 

ознайомчого, критичного та ретельного читання; формування умінь і навичок необхідних для 

аналітичного читання, яке передбачає не тільки процес отримання нової інформації, але й вміння 

давати критичну оцінку отриманої інформації, а також усвідомлювати прагматичну мету та 

комунікативну настанову іншомовного тексту. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Основи літературної критики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Основи літературної критики» є 

забезпечити теоретичні знання про літературну критику, як один з напрямів літературознавства, 

основні відомості про сучасний стан її розвитку, зв'язок з теорією літератури, порівняльним 

літературознавством, зарубіжною літературою 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи літературної критики» є: ознайомити студентів з 

предметом літературної критики як однієї із складових частин літературознавства; проаналізувати 

сучасні зарубіжні літературознавчі школи; визначити основні терміни сучасного 

літературознавства; навчити практично застосовувати техніку аналізу художнього твору «близьке 

прочитання»; навчити розрізняти підходи до аналізу художнього твору  залежно від фокусуванні 

на читачеві, творі, світі чи авторові;  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Лексична синоніміка англійської мови 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Лексична синоніміка англійської 

мови” є ознайомлення студентів із теорією лексичної семантики та принципами опису 

синонімічних рядів. 

Завданнями вивчення дисципліни “Лексична синоніміка англійської мови” є формування 

смислової адекватності мовлення; дотримання вимог лексико-семантичної та синтаксичної 



сполучуваності; уміння висловлювати думку багатьма різними способами, залишаючи незмінним 

її зміст; формування селективної здатності у пошуку правильного слова для конкретної ситуації. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Пролегомени до прагмасемантики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Пролегомени до прагмасемантики» є 

ознайомлення студентів із мовними діями передачі смислів за їхніми інтерпретаціями, розуміння 

поєднання комунікативного та когнітивного підходів, залучення студентів до практики 

когнітивно-семантичного аналізу тексту. 

Завданнями вивчення дисципліни «Пролегомени до прагмасемантики» є ознайомлення з 

теоретичними основами прагмасемантики; визначення мовного стилю, граматики тексту, 

співвідношення логічного та емоційного в тексті; визначення та класифікація мовленнєвих 

функціональних стилів; аналіз непрямих мовленнєвих актів. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Теоретичні та прикладні аспекти міжкультурного спілкування 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4рік, 7 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні та прикладні аспекти 

міжкультурного спілкування» є забезпечити володіння студентами соціальнозначущими 

знаннями, ціннісними установками, вміннями та стратегіями спілкування, необхідними індивіду 

для адекватного функціонування в англомовній культурі та успішної взаємодії з її носіями, а 

також здатності їх виступати успішним учасником у процесі міжкультурної комунікації. 

Завданнями вивчення дисципліни «Теоретичні та прикладні аспекти міжкультурного 

спілкування» є: забезпечити розуміння студентами сутності культури як явища, що створюється 

людиною у процесі її взаємодії з природою, іншими людьми, створеними предметами культури та 

ціннісними орієнтирами, з її інтеракціональною і духовною частиною; забезпечити розвиток 

міжкультурної лінгвосоціокультурної компетентності студентів шляхом формування їх 

обізнаності у таких фундаментальних сферах міжкультурного спілкування, як  особливості 

вербального та невербального спілкування, специфіка міжкультурної взаємодії з носіями 

англійської мови, англійська як провідна мова глобальної комунікації. 

 

Предмет: Основи порівняльного літературознавства 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Основи порівняльного 

літературознавства» – ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями 

літературної компаративістики навчити їх здійснювати порівняльно-типологічний аналіз художніх 

творів англомовної та української літератури. Запропонований курс є доповненням до основних 

курсів «Література Англії» та «Література Америки» і сприяє формуванню професійної 

компетентності майбутніх вчителів англійської та зарубіжної літератури. 

Основні завдання вивчення дисципліни: розширити теоретичні знання студентів про 

літературознавчу компаративістику;ознайомити студентів із основними критичними працями 

вітчизняних та зарубіжних науковців;проілюструвати типологічні відповідності та подібності між 

літературними явищами української та англомовної літератури;розвивати у студентів вміння 



критично мислити;навчити студентів самостійно аналізувати за зіставляти художні твори 

вітчизняних та зарубіжних письменників;навчити студентів послідовно та логічно викладати 

власні міркування у формі ессе. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Вступ до комп’ютерної лінгвістики 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Елективний курс «Вступ до комп’ютерної лінгвістики» призначений для вивчення 

студентами 4-го курсу факультету іноземних мов педагогічного ВНЗ. Мета вивчення дисципліни – 

сформувати у студентівосновизнань про комп’ютернулінгвістику.  

Завдання вивчення предмету: ознайомити студентів із поняттям «комп’ютерна лінгвістика» 

головними напрямами та завданнями цієї галузі мовознавства, розглянути та пояснити слухачам 

сутність ключових термінів, ознайомити студентів із загальними принципами моделювання 

мовленнєвої діяльності, ведення інформаційного пошуку, розпізнавання комп’ютером писемного 

та усного мовлення, сутністю штучного інтелекту, машинного перекладу та лексикографії. 

Форми контролю: залік. 

 

Навчальні дисципліни кафедри англійської філології 

 

Нормативні дисципліни (цикл професійної та практичної підготовки). 

 

Предмет: Практична граматика англійської мови 

Статус: Нормативна  

Рік, семестр: 1-3 рік навчання (1-6 семестри) 

Анотація: (12-15 рядків)(включає мету, завдання, предмет, зміст) 

Метою дисципліни є забезпечення системних знань з граматичної структури англійської 

мови; формування граматичних навичок володіння англійською мовою. Завдання: розвиток та 

вдосконалення навичок граматично правильної англійської мови; організація процесу навчання 

граматики англійської мови; дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської 

мови, а також лінгвістичного кругозору; розвиток інтересу до вивчення граматичного матеріалу з 

англійської мови засобом використання активних форм та методів роботи; сформувати у студентів 

навички практичного володіння англійською мовою в усній та писемній форм. Предметом є 

особливості вживання граматичних структур в англійській мові. Зміст курсу: морфологічні та 

синтаксичні особливості функціонування різних частин мови в англійській мові . 

Форми контролю: залік (1, 3, 5 семестри), екзамен (2, 4 семестри). 

 

Предмет: Практична фонетика  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-2 роки, 1-4 семестри 

Анотація: Основна мета курсу ознайомити студентів з голосними та приголосними звуками 

англійської мови, їх класифікацією, інтонацією англійської мови, транскрипцією, різними 

діалектами, особливостями артикуляційної бази, мелодики англійських речень, словесних 

наголосів, а також з такими фонетичним явищем як акомодація, редукція, асиміляція, елізія. 

Завданням курсу є навчити студентів розуміти основні положення щодо голосних та 

приголосних звуків англійської мови, інтонації англійської мови;  мелодики англійських речень та 

різних типів наголосів; написання транскрипції; допомогти майбутньому вчителеві краще 



усвідомити особливості артикуляційної бази та труднощі при вимові окремих звуків і успішно 

подолати їх, що зумовлено специфікою англійської вимови та які можуть зустрітися в процесі її 

викладання, а також з таким фонетичним явищем як акомодація, редукція, асиміляція, елізія. 

Предметом є голосні та приголосні звуки англійської мови, інтонація. Зміст курсу: 

класифікація приголосних та голосних звуків англійської мови; розгляд таких фонетичних 

явищ як редукція, акомодація, елізія, асиміляція; словесний та фразовий наголос; мелодика 

англійських речень; інтонаційні групи. 

Форми контролю: залік (1, 2, 3 семестри), екзамен (4 семестр) 

 

Предмет: Країнознавство 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр. 

Анотація: Метою курсу є ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з країнознавчим 

матеріалом англомовних країн, створити теоретичну і практичну базу для формування в них 

лінгвокраїнознавчої компетенції. Країнознавство сприяє засвоєнню системи знань про етапи 

історичного розвитку, соціальної дійсності у культурі країни, а також формуванню країнознавчої 

та лінгвокраїнознавчої компетенції, необхідної для адекватного володіння іноземною мовою як 

засобом спілкування.  

Завданням курсу є навчити студентів розуміти основний країнознавчий матеріал, 

сформувати у них країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції, необхідних для адекватного 

володіння іноземною мовою як засобом спілкування, розширити країнознавчий кругозір, 

сформувати необхідні у майбутній педагогічній діяльності методичні вміння, знання основ 

країнознавства, вміння творчого презентації країнознавчого матеріалу. 

Предметом є країнознавчий матеріал англомовних країн. Зміст курсу: 1) Країнознавство 

Великобританії; 2) Країнознавство США; 3) Країнознавство інших англомовних країн, кожне з 

яких передбачає опанування матеріалом за такими розділами: історичні особливості розвитку 

країни, мова якої вивчається, географічне положення країни і її населення, економіка країни, 

державний і політичний лад, система шкільного і вищого утворення, культура країни. 

Форми контролю: іспит. 

 

Нормативні дисципліни (Цикл природничо-наукової підготовки) 

 

Предмет: Історія мови 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація:Теоретичний та практичний курс «Історія англійської мови» має на меті 

ознайомити студентів із історією виникнення та розвитку англійської мови у зв’язку з історією 

народу, соціальними та політичними змінами у країні і розвитком культури, а також показати 

місце англійської мови серед інших мов германського ареалу. Завданнями курсу є: ознайомити 

студентів з історією мови з врахуванням характеристик сучасного стану англійської 

мови;ознайомити студентів з еволюцією англійської мови: розвитком фонетичної, граматичної 

систем, з розвитком словникового складу мови;допомогти майбутньому вчителеві краще 

усвідомити певні мовні явища в їх історичному розвитку та успішно подолати методичні 

труднощі, зумовлені специфікою розвитку англійської мови, які можуть зустрітися в процесі її 

викладання;показати місце англійської мови в мовному світі, її зв’язки та контакти з іншими 

мовами; навчити студентів читати тексти англійською мовою різних століть. Предметом курсу є 

систематичний виклад основних фактів історії цієї мови, а також показати загальні закономірності 



її розвитку. Вивчення цього курсу поглиблює філологічну підготовку майбутніх вчителів, сприяє 

розумінню студентами структури та системи англійської мови, знайомить їх з основними 

результатами історичних процесів, характерних для розвитку цієї мови, показує причини та шляхи 

утворення тих специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Теоретична фонетика 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Основна мета курсу – систематизація та поглиблення на науковій основі знань з 

фонетики, які студенти набули на 1-2 курсах з практичної фонетики; вивчення фонетичних 

функціональних одиниць та їх застосування у процесі мовлення.  

Завдання курсу – оволодіти поглибленими знаннями з теорії фонетики англійської мови; 

ознайомити студентів з сучасними методами фонетичного дослідження, зокрема фонологічного та 

просодичного аналізу; систематизувати елементи раніше засвоєної фонетичної теорії під час 

вивчення нормативного курсу. Предметом вивчення є процеси, пов’язані із функціонуванням 

основних понять та явищ теоретичної фонетики англійської мови. Зміст курсу: вивчення основних 

понять та явищ теоретичної фонетики англійської мови з позицій синхронічного та діахронічного 

аспектів дослідження. 

Форма контролю: екзамен. 

 

Предмет: Лексикологія  

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 3-4 роки, 6,7 семестри. 

Анотація:Основна мета курсу лексикології англійської мови полягає в оволодінні 

студентами системою знань з лексикології як мовознавчої дисципліни, зокрема: про 

словниковий склад як мовну підсистему, його функціональні, історико-етимологічні, 

соціолінгвістичні та стилістичні ознаки, розвиток та збагачення словникового складу з точки 

зору семантики, словотвору, запозичення, специфіку англійської фразеології, лексикографію. 

Завданням курсу є навчити студентів розуміти та пояснювати мовні явища, осмислювати 

механізми, що ведуть до збагачення словникового складу та обумовлюють  утворення нових 

лексичних одиниць. Предметом є лексичні одиниці англійської мови у функціональному, 

семантичному, історико-етимологічному, соціолінгвістичному, стилістичному аспектах. Зміст 

курсу: етимологія лексики англійської мови, її семантична структура, морфологія та словотвір, 

особливості фразеологічних одиниць, регіональних варіантів і діалектів англійської мови, 

поділ лексичних одиниць за функціональними стилями, лексикографічна наука.  

Форми контролю: залік, екзамен. 

 

Предмет: Теоретична граматика  

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестр. 

Анотація: Курс теоретичної граматики англійської мови має на меті вироблення у студентів чіткої 

уяви про граматичну будову англійської мови та формування знань про закономірності 

функціонування граматичної підсистеми мови у взаємодії з іншими мовними підсистемами, розвитку 

самостійного філологічного мислення та наукового розуміння змісту граматичних та лексико-

граматичних категорій. Основними завданнями курсу є: виробити у студентів систематичні знання про 

формальну й змістову структуру елементів граматичної підсистеми у взаємозв’язку з іншими 



підсистемами мови; навчити студентів розуміти, яким чином філософські категорії відтворюються у 

граматичних категоріях мови; ознайомити студентів з понятійним апаратом граматичної теорії, 

дискусійними проблемами, концепціями, представленими у працях видатних вітчизняних та 

зарубіжних лінгвістів; допомогти студентам оволодіти методами граматичного аналізу, здатністю 

критично оцінювати різноманітні теоретичні положення і концепції та перевіряти їх за допомогою аналізу 

конкретного мовного матеріалу; через теоретичні узагальнення та усвідомлення зв’язків і 

взаємовпливу мовних одиниць і явищ сприяти глибокому і свідомому опануванню мовленнєвих 

закономірностей й удосконаленню практичного володіння англійською мовою. Предметом курсу 

є: виклад загальних положень сучасної граматичної теорії, ознайомлення з якими орієнтує 

студента на подальший зовнішній і внутрішній аналіз мовних явищ, та детальний опис 

теоретичних основ морфологічної й синтаксичної системи англійської мови. 

Форми контролю: іспит. 

 

Предмет: Стилістика 

Статус:Нормативна 

Рік, семестр:4 рік, 8 семестр 

Анотація: Основна мета курсу стилістики англійської мови полягає в оволодінні  

студентами стилістичними засобами сучасної англійської мови для використання їх у мовленнєвій 

діяльності та викладанні, а також принципами організації та функціонування стилістичних 

ресурсів англійської мови як системи. Завданнями курсу є навчити студентів:  оволодіти 

понятійним апаратом стилістичної теорії, методологічними та лінгвістичними основами 

стилістики; встановити взаємозв’язок та взаємозалежність стилістичних засобів на всіх рівнях 

мовної структури: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та семантичному; 

оволодіти методикою стилістичного аналізу та інтерпретації художнього та нехудожнього тексту. 

Предметом є стилістичні засоби сучасної англійської мови. Зміст курсу: принципи організації і 

функціонування стилістичних ресурсів англійської мови (стилістична фонетика, морфологія, 

лексикологія, синтаксис, семасіологія англійської мови, стилістична диференціація, наративні 

типи і стилістика тексту). 

Форми контролю: іспит. 

 

Вибіркові дисципліни (Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу) 

 

Предмет: Література Англії, США 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 3-4 рік навчання (5-8 семестри). 

Анотація: Курс «Література Англії, США» – це профільна дисципліна, що побудована на 

основі поєднання хронологічного принципу з тематичним, де основний акцент робиться на 

найзнаковіших для цієї літератури постатях, творах, жанрах. Метою курсу є ознайомлення 

студентів із напрямками розвитку літератури Великобританії, формуванням жанрів у різні 

історичні періоди, впливом культурних та історичних явищ на літературу. Метою продиктовані 

такі завдання: сформувати у студентів загальне уявлення про історико-культурний контекст; 

ознайомити їх з загальними тенденціями розвитку літератури Англії, з творчістю письменників, 

які визначили стиль та тематику літератури певного періоду; подати студентам оптимальний обсяг 

літературознавчих термінів та понять, необхідного для кваліфікованого аналізу літературних 

зразків Англії; відпрацювати зі студентами вміння та навички аналізу художніх текстів з огляду на 

існуючі літературознавчі теорії. Зміст програми охоплює оволодіння студентами знаннями з 

розділів: історія англійської літератури, літературних течій та напрямків сучасної літературної 



критики; вмінням проводити аналіз текстів з огляду на тенденції світової літератури та 

національних особливостей.  

Форми контролю: залік у 6, 7 семестрах, екзамен у 8 семестрі. 

 

Предмет: Новітні технології у навчанні іноземних мов 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7семестр. 

Анотація:Мета курсу – ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з основними новітніми 

тенденціями у галузі методики навчання іноземних мов, створити теоретичну і практичну базу для 

формування в них методичних умінь, необхідних їм у їхній подальшій діяльності, а також забезпечити 

оволодіння студентами методикою викладання англійської мови у руслі сучасних інновацій школи і 

вищого навчального закладу. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними положеннями та 

принципами інноваційних технологій навчання; сформувати у них розуміння педагогічної та 

методичної інноватики у діяльності вчителя іноземної мови; сформувати необхідну практично-

теоретичну базу для здійснення наукових досліджень у галузі сучасної методики навчання 

іноземних мов; сформувати необхідні у майбутній педагогічній діяльності методичні вміння, 

знання основ автодидактики, вміння творчого вирішення сучасних методичних проблем.  

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Теорія і практика перекладу 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Метою курсу є ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови з основними 

положеннями сучасної перекладознавчої науки, створити теоретичну і практичну базу для 

формування в них умінь та навичок усного та письмового перекладу, необхідних їм в їх подальшій 

діяльності, а також забезпечити оволодіння студентами методикою викладання перекладу в школі 

та вузі. Вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» сприяє кращому розумінню специфіки 

англійської мови у порівнянні з українською, знайомить студентів з роллю та особливостями 

перекладацької діяльності. 

Завданням курсу є навчити студентів розуміти основні положення та принципи теорії 

перекладу; оволодіти навичками застосування основних перекладацьких методів та прийомів в 

усному та письмовому перекладах, аналізу трансформаційних явищ у перекладах; формувати 

необхідну практично-теоретичну базу для здійснення наукових досліджень у галузі 

перекладознавства; ознайомити з особливостями машинного перекладу та використанням для 

цього електронних словників та спеціалізованих програм. 

Предметом способи перекладу англійської мови та їх особливості. Зміст курсу: способи 

та види перекладу, історичний аспект розвитку перекладознавчої науки, теорія 

еквівалентності, лексичний, граматичний та стилістичний аспекти перекладу.  

Форми контролю: залік. 

 

Вибіркові дисципліни (Цикл дисциплін вільного вибору студента) 

 

Предмет: Основи англійської пунктуації 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік,4 семестр. 



Анотація: Програма курсу «Основи англійської пунктуації» розроблена задля формування 

грамотності у студентів факультету іноземних мов. Мета курсу — відновлення й поглиблення, 

закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів 

англійської мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення усного та писемного 

мовлення; формування орфографічної й пунктуаційної грамотності, що є основою розвитку 

комунікативної компетенції особистості майбутнього вчителя іноземної мови.  

Завдання курсу: ознайомити студентів з основними принципами англійської пунктуації в 

простому та складному реченнях; подати основні критерії класифікації пунктограм; навчити 

студентів визначати засоби зв’язку та роль розділових знаків; підвищити мовну грамотність й 

мовну культуру студентів. Спецкурс «Основи англійської пунктуації» в поєднанні з іншими 

навчальними курсами та спецкурсами, передбаченими навчальним планом, має забезпечити 

всебічну підготовку майбутнього вчителя іноземної мови, здатного засобами свого навчального 

предмету навчати та виховувати підростаюче покоління. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Лексико-семантична система сучасної англійської мови 

Статус: Варіативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Мета спецкурсу – розкрити суть системного підходу до вивчення мови та мовних 

явищ, ознайомити студентів з сучасними тенденціями розвитку засобів номінації, навчити 

студентів аналізувати та прогнозувати процеси модифікації словникового складу мови. 

Завданнями спецкурсу є ознайомити студентів із особливостями системного підходу при 

вивченні мови загалом і лексичного складу зокрема; розкрити творчий потенціал мови як 

динамічної відкритої системи; ознайомити студентів із основними засобами номінації сучасної 

англійської мови; навчити студентів застосовувати теоретичні знання про тенденції поповнення 

словникового складу мови при опрацюванні лексичного матеріалу у вузі і в школі. Предметом 

спецкурсу є словниковий склад англійської мови. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Інформаційні технології у навчанні англійської мови 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5семестр 

Анотація:Метою курсу є забезпечення студентів базовими теоретичними знаннями та 

практичними вміннями і навичками застосування інформаційних технологій у майбутній 

професійній діяльності вчителя іноземних мов, формування системних знань про основні 

напрямки розвитку інформаційних технологій у сфері навчання іноземних мов та умінь 

застосування цих технологій у професійній діяльності вчителя іноземних мов. 

Завданнями вивчення дисципліни є: сформувати системні знання про основні дидактичні 

можливості інтенсифікації навчального процесу з іноземних мов з використанням інформаційних 

технологій; інтегрувати знання, уміння і навички, отримані студентами у процесі вивчення 

базових дисциплін філологічного циклу та методики навчання іноземних мов, та їх професійну 

реалізацію за допомогою інформаційних технологій; ознайомити студентів із сутністю змін, які 

відбуваються у професійній діяльності вчителя іноземних мов за умови ефективного застосування 

інформаційних технологій. 

Форми контролю:залік 

 

Предмет: Комунікативні стратегії та навчальні стилі вивчення іноземної мови 



Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр:3 рік, 5семестр. 

Анотація: Метою курсу є забезпечення оволодіння студентами базовими теоретичними 

знаннями про комунікативні стратегії навчання, їх взаємозв’язок із мовними навичками та 

мовленнєвими вміннями та практичні вміння формування таких стратегій в учнів 

загальноосвітньої школи і студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації. 

Завданнями вивчення дисципліни є: сформувати системні знань про основні напрямки 

розвитку стратегічного підходу до вивчення іноземних мов та умінь застосування технологій 

формування комунікативних стратегій у тих, хто вивчає іноземну мову; інтегрувати знання, 

уміння і навички, отримані студентами у процесі вивчення базових дисциплін філологічного 

циклу та методики навчання іноземних мов, та їх професійну реалізацію за допомогою 

стратегічного підходу у вивченні іноземних мов; ознайомити студентів із сутністю змін, які 

відбуваються у професійній діяльності вчителя іноземних мов за умови ефективного застосування 

технології стратегічного навчання. 

Формиконтролю: залік. 

 

Предмет: Принципи сучасного англомовного аналітичного письма 

Статус:Вибіркова. 

Рік, семестр:3 рік, 5 семестр. 

Анотація: Метою курсу є ознайомити студентів з новітніми напрямками в галузі 

аналітичного письма, познайомити з основними компонентами сучасного англомовного письма. 

Отже, мета даного спецкурсу – ознайомити студентів з принципами та основами сучасного 

англомовного письма; розширити їх знання з основ аналітичного письма; формувати у студентів 

базові знання про проблематику і основні напрями досліджень у галузі аналітичного письма. 

Завдання спецкурсу:забезпечити оволодіння студентами теоретичних основ аналітичного 

письма;ознайомити студентів з сучасним станом досліджень в галузі англомовного письма, 

основними поняттями і напрямами;ознайомити студентів з основними концепціями теорії 

аналітичного письма; базовими поняттями і напрямами досліджень в галузі сучасного 

англомовного письма;навчити студентів застосовувати теоретичні знання з курсу при написанні 

студентських робіт та в подальшій науковій практиці. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Особливості регіональних варіантів сучасної англійської мови 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік,6 семестр. 

Анотація: Зміст спецкурсу особливо актуальний, оскільки передбачає забезпечення 

підвищення ефективності вузівської науки, адже при вивченні іноземних мов все більше 

усвідомлюється необхідність особливостей регіональних варіантів сучасної англійської мови. 

Мета спецкурсу – ознайомлення студентів з особливостями регіональних варіантів сучасної 

англійської мови.; розширення їх знань з основ стандартного англійського мовлення; формування 

у студентів базових знань про проблематику і основні напрями досліджень у галузі регіональних 

варіантів сучасної англійської мови. 

Завдання спецкурсу: забезпечити оволодіння студентами теоретичних основ у галузі 

регіональних варіантів сучасної англійської мови; ознайомити студентів з сучасним станом 

досліджень в галузі регіональних варіантів сучасної англійської мови; ознайомити студентів з 

основними концепціями регіональних варіантів сучасної англійської мови; базовими поняттями і 

напрямами досліджень в галузі регіональних варіантів сучасної англійської мови; навчити 



студентів застосовувати теоретичні знання з курсу при написанні студентських робіт та в 

подальшій науковій практиці. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Фоностилістика та основи риторики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація:Метою курсу є ознайомити студентів із новітніми напрямками в фоностилістичних 

дослідженнях, ознайомити їх з основними компонентами теорії сучасної риторики. Завдання 

курсу: забезпечити оволодіння студентами теоретичних основ проведення фоностилістичного 

аналізу; ознайомити студентів з сучасним станом фоностилістичних досліджень, основними 

поняттями і напрямами; ознайомити студентів з основними концепціями теорії риторики, 

базовими поняттями в галузі сучасного ораторського мистецтва; навчити студентів застосовувати 

отримані знання у науковій практиці. Предметом є основні проблеми фоностилістики як науки 

та основні компоненти теорії риторики як науки про ораторське мистецтво. Зміст курсу: 

фоностилістика як наука; просодичні особливості прози та поезії; стилістичне використання 

інтонації; канони риторики; типи мовлення. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Зіставний аналіз англомовного першотвору і його україномовного перекладу 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація:Основна мета спецкурсу – це ознайомлення майбутніх учителів іноземних мов з 

основними положеннями сучасної перекладознавчої науки, із способами і прийомами перекладу і 

перекладацькими труднощами, створення теоретичної та практичної бази для формування в них вмінь 

та навичок усного та письмового перекладу, необхідних їм в їх подальшій діяльності, активізація 

вживання у перекладі етноспецифічних мовних елементів. 

Завданням спецкурсу є ознайомлення студентів з основними способами і прийомами 

перекладу та перекладацькими труднощами; забезпечення оволодіння навичками застосування 

основних перекладацьких методів та прийомів в усному та письмовому перекладах; сприяння 

кращого розуміння специфіки англійської мови у порівнянні з українською, зумовленої 

особливостями граматичної будови, лексики, семантики, стилістики та прагматики мов 

оригіналу та перекладу, жанрових особливостей текстів.  

Предметом є способи і прийоми перекладу і перекладацькі труднощі. Зміст спецкурсу: 

компаративний аналіз текстів мов оригіналу та перекладу, лексичні особливості перекладу в 

англійській та українській мовах, граматичні особливості перекладу, стилістичні труднощі 

перекладу. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Сучасні лінгвістичні школи 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: Основна мета навчального курсу – формування у студентів базових знань про 

проблематику та основні напрями досліджень у галузі лінгвістики, а також вироблення у студентів 

чіткої уяви про основні лінгвістичні школи, їх напрямки і проблеми дослідження. Серед основних 

завдань – ознайомити студентів з основними поняттями та напрямками лінгвістичних досліджень; 

визначити причини виникнення різних лінгвістичних шкіл, виокремити та проаналізувати основні 



засади їхнього функціонування; дослідити основні напрямки лінгвістичних шкіл нової генерації; 

забезпечити оволодіння методами та технологіями сучасної лінгвістики; навчити студентів 

застосовувати теоретичні знання про взаємодію та взаємовплив лінгвістичних шкіл у контексті 

розвитку сучасної лінгвістики на практиці, а саме: у практиці навчання іноземної (англійської) 

мови загалом та в середній школі зокрема.  

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Формування креативно-критичного мислення майбутніх учителів 

англійської мови 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація:Основна мета спецкурсу – це формування майбутніх учителів іноземних мов 

фахівцями, які здатні самостійно мислити, приймати швидкі та адекватні рішення, орієнтуватися в 

мінливих ситуаціях, проявляти творчу ініціативу; створення теоретичної і практичної бази для 

формування в них умінь та навичок креативного та критичного мислення, необхідних їм в їх 

подальшій діяльності, активізація використання інтерактивних методів; сприяє кращому розумінню 

специфіки англійської мови та мислення педагога, з якого власне починається будь-яка діяльність і 

яке є основою його научуваності, особистісного прогресу, інновацій, результативності і 

задоволення. 

Завданням спецкурсу є навчити студентів розуміти суть, структуру та особливості 

креативного та критичного мислення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін; забезпечити 

оволодіння навичками застосування основних інтерактивних методів та прийомів; формувати 

необхідну практично-теоретичну базу для здійснення навчально-виховної діяльності;визначити 

рівні сформованості креативного та критичного мислення майбутніх учителів гуманітарних 

дисциплін. 

Предметом є креативне та критичне мислення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.  

Зміст спецкурсу: креативне та критичне мислення у теоретичному контексті; форми та 

методиїх формування; управління процесом формування креативного та критичного мислення; 

соціально-педагогічний контекст креативного та критичного мислення; вивчення передового 

досвіду формування креативного та критичного мислення. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Теорія інтеркультурного спілкування 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація:Метою курсує ознайомити студентів із сучасними теоріями інтеркультурного 

спілкування, сформувати достатній рівень комунікативної компетенції студентів, виробити 

необхідні навички для ефективного спілкування у сфері інтеркультурного спілкування. Завдання 

курсу:ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними основами інтеркультурного 

спілкування; допомогти оволодіти основними категоріями і поняттями; розвинути культурну 

сприйнятливість, здатність до інтерпретації різної комунікативної поведінки; розвинути здатність 

толерантного ставлення до інших культур. Предметом є інтеркультурне спілкування як 

специфічна форма спілкування та взаєморозуміння між людьми. Зміст курсу: культурно-

антропологічні основи, механізми, види і теорії інтеркультурного спілкування; соціальні, 

психологічні, лінгвістичні та культурологічні аспекти інтеркультурного спілкування. 

Форми контролю: залік. 

 



Предмет: Методика здійснення сучасних наукових досліджень 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр:3 рік, 6семестр. 

Анотація: Метою спецкурсу є висвітлити теоретичні основи, питання методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, створити теоретичне й практичне підґрунтя для 

ефективного проведення наукових досліджень студентами, формувати базові знання про основні 

принципи виконання і написання наукових робіт різного рівня: наукова стаття, тези, курсова, 

дипломна магістерська робота. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів із загальною методикою наукової 

творчості та основним  вимогами до написання наукових робіт; ознайомити студентів з 

можливими підходами до збору й обробки фактичного матеріалу та використання наукових 

досягнень суспільства; навчити студентів правильно визначати тему, мету, об’єкт, предмет, 

завдання наукової роботи, ознайомити з лінгвостилістичними та графічними засобами наукового 

викладу; забезпечити розуміння й застосування студентами принципів і норм правильного 

оформлення та написання наукових робіт.  

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Основи контрастивної лінгвістики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4рік, 7 семестр. 

Анотація: Мета спецкурсу «Основи контрастивної лінгвістики» - формування у студентів 

базових знань про проблематику та основні напрями досліджень у галузі контрастивної 

лінгвістики, ознайомлення студентів із теоретичними засадами та особливостями зіставного 

вивчення рідної та іноземної мов з ціллю їх практичного втілення у процесі навчання іноземної 

мови.  

Завдання спецкурсу включають: ознайомити студентів з історією розвитку та сучасними 

тенденціями контрастивного вивчення мов, основними напрямками та поняттями; забезпечити 

оволодіння основними методами контрастивної лінгвістики; навчити студентів розуміти і 

пояснювати особливості прояву лінгвістичної ситуації двомовності і контактно-обумовленого 

явища інтерференції у процесі вивчення англійської мови;навчити студентів застосовувати 

теоретичні знання про особливості взаємодії рідної та іноземної мов при розв’язанні професійних 

завдань у викладанні англійської мови. Предметом контрастивної лінгвістики є зіставні 

дослідження у мовознавстві. 

Форми контролю:залік. 

 

Предмет: Лінгвокультурологічні аспекти мовних явищ 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Основна мета спецкурсу – ознайомити студентів із новітніми напрямками в 

лінгвістичних дослідженнях, показати прояви культури народу, які відобразилися і закріпилися в мові, 

ознайомити з культурними конотаціями вербальних і невербальних сутностей, що складають 

культурний фонд нації.Завданням спецкурсу є ознайомлення студентів з поняттям 

«лінгвокультурологія», з предметом та об’єктом її вивчення, з основними її напрямками 

дослідження; сформувати уявлення про культурні феномени та їх національно-асоціативний 

фон в рамках сучасної теорії прецедентності; показати стереотипи та архетипи англомовного 

та українського мислення і поведінки. 



Предметом є напрямки лінгвістичних досліджень. Зміст спецкурсу: лінгвокультурологія в 

рамках антропоцентричної парадигми в лінгвістиці, підходи та напрями дослідження, 

лінвокультурологічний аналіз мовних сутностей, мовна особистість крізь призму двомовності, 

дослідницький інструментарій лінгвокультурології. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет:Основи міжкультурної комунікації 

Статус:Вибіркова. 

Рік, семестр:4 рік, 8 семестр. 

Анотація:Метою курсу є ознайомити студентів із сучасними основами міжкультурної 

комунікації, сформувати достатній рівень комунікативної компетенції студентів, виробити 

необхідні навички для ефективного спілкування у сфері міжкультурної комунікації. Завдання 

курсу: ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними основами міжкультурної 

комунікації; допомогти оволодіти основними категоріями і поняттями; розвинути культурну 

сприйнятливість, здатність до інтерпретації різної комунікативної поведінки; розвинути здатність 

толерантного ставлення до інших культур. Предметом є міжкультурне спілкування як 

специфічна форма спілкування та взаєморозуміння між людьми. Зміст курсу: культурно-

антропологічні основи, механізми, види і теорії міжкультурної комунікації; соціальні, 

психологічні, лінгвістичні та культурологічні аспекти міжкультурної комунікації.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи когнітивної лінгвістики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація: Основна мета навчального курсу –формування в студентів базових знань про 

теоретичні основи когнітивної лінгвістики. Серед завдань навчального курсу – ознайомити 

студентів із основними особливостями взаємозв’язку мови й мовлення, з когнітивними процесами 

в ментальному лексиконі; - опрацювати концептуальні положення когнітивної лінгвістики, 

витлумачити специфіку їхнього функціонування; - визначити й охарактеризувати науково-

теоретичні засади когнітивної фонетики, когнітивної граматики та когнітивної семантики - 

сприяти подальшій ефективній імплементації здобутих студентами знань у навчальному процесі 

та впродовж майбутньої викладацької діяльності. Предметом вивчення є різноманітні когнітивні 

процеси, задіяні в мовленнєвій діяльності індивіда. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Основи сучасної соціолінгвістики 

Статус: Вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Анотація:Основна мета спецкурсу – це формування у студентів базових знань про 

проблематику та основні напрями досліджень у галузі соціолінгвістики, а також вироблення у 

студентів чіткої уяви про соціолінгвістику як мовознавчу дисципліну, яка має тісні зв’язки з загальним 

мовознавством, лексикологією, стилістикою, літературознавством, культурологією, соціологією. 

Завданням спецкурсу є ознайомити студентів з основними поняттями та напрямками 

соціолінгвістичних досліджень, забезпечити оволодіння методами та технологіями сучасної 

соціолінгвістики, навчити застосовувати теоретичні знання про взаємодію та взаємовплив мов  

в умовах їх існування в єдиному соціумі. 



Предметом є основні напрями дослідження у галузі соціолінгвістики. Зміст спецкурсу: 

соціолінгвістика як галузь лінгвістики, мовлення як знак соціальної ідентифікації та соціальної 

взаємодії, сексизми у мовній системі, лінгвістична та соціальна нерівність.  

Форми контролю:залік. 

 

Навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови 

 

Нормативні дисципліни  

 

Предмет: Друга іноземна мова 

Статус: Нормативна. 

Рік, семестр: 2- 4 роки, 4-8 семестри. 

Анотація: Вивчення другої іноземної мови спрямоване на застосування різних видів 

мовленнєвої діяльності, як усної так і письмової. Основна увага при вивченні другої іноземної 

мови приділяється комунікативному та ситуативному підходам. Головне завдання полягає в тому, 

щоб забезпечити вільне володіння студентами мовою, в першу чергу, в ситуаціях професійного 

спілкування. Основною метою дисципліни «Німецька мова як друга іноземна» є розвиток мовної 

та мовленнєвої компетенції, який ґрунтується на принципі єдності тематичного та 

інтеркультурного аспектів. 

Форми контролю: заліки у 4, 6, 7 семестрах,іспити у 5, 8 семестрах. 

 

Предмет: Теоретичний курс другої іноземної мови 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:4 рік, 8 семестр 

Анотація: Теоретичний курс другої іноземної мови має на меті розширення і систематизацію 

наявних теоретичних знань студентів з фонетики, граматики і лексики німецької мови, підведення 

теоретичного підґрунтя під набуті практичні вміння й навички з цих аспектів, вивчення 

теоретичних і прикладних аспектів німецької мови як другої іноземної для формування цілісної 

системної картини особливостей структури і функціонування головних систем німецької мови на 

її основних ієрархічних рівнях у зіставленні з відповідними системами рідної і першої іноземної 

мов, а також навчити студентів враховувати та використовувати ці особливості та результати 

зіставного аналізу з дидактичною та методичною метою в повсякденній практиці викладання 

німецької мови. 

Форми контролю:залік 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) 

 

Бакалавр напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)вивчає 

дисципліни циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та професійної 

і практичної підготовки, готує і захищає 2 курсові роботи, здає комплексний кваліфікаційний 

екзамен з англійської мови (літератури) та методики її навчання і екзамен з педагогіки та 

проходить практики:  «Педагогічна практика (навчальна)», «Педагогічна практика в літніх 

оздоровчих таборах» та «Педагогічна практика (виробнича)». 



За своїм професійним призначенням фахівець з іноземної мови готується до здійснення 

навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах 

навчальних закладів. 

Фахівець має бути підготовленим до викладання англійської мови та зарубіжної літератури. 

Згідно з кваліфікацією фахівець з іноземної філології має здійснювати такі види професійної 

діяльності як: 

 навчання англійської мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, 

читанням, письмом, перекладом), виховання та розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці 

та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами, проблемні групи, 

наукові гуртки тощо); 

 керівна та методична робота; 

 ведення науково-дослідної роботи в навчальних та наукових закладах; 

 навчання літератури країни, мова якої вивчається, та зарубіжної літератури; 

 науково-методичну та організаційно-методичну роботу з запровадженням у навчальний 

процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних 

методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо. 

Найголовніші кваліфікаційні вимоги до бакалаврів напряму підготовки 6.020303 

Філологія. Мова і література (англійська) полягають у тому, що студенти повинні: 

 мати фундаментальні знання в галузі філології; 

 володіти методикою викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

 самостійно проводити науково-дослідну роботу, пов'язану з іноземними мовами; 

 володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та користуватися методами цих 

наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності; 

 володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню 

підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук; 

 знати методику проведення експериментів у галузі лінгвістики, мовознавства, 

літературознавства та дидактики викладання; 

 глибоко володіти українською та двома іноземними мовами; 

 вміти працювати з комп'ютерною технікою та ефективно використовувати її для 

обробки матеріалу і результатів досліджень в галузі філології; 

 вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань своєї 

спеціальності. 

 
11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

 
CAE – CAE (Certificate of Advanced English) – просунутий рівень з англійської 

мови екзаменаційного синдикату Кембриджського університету 

(UCLES). Четвертий рівень – рівень «компетентного користувача». 

Вважається, що його можна досягти після 600-750 годин занять 

(студенти третіх-п'ятих курсів ВНЗ). Особливість екзамену CAE – акцент 

на практичні аспекти володіння мовою. Наявність сертифіката CAE 

свідчить про те, що ви розбираєтеся в діловодстві англійською мовою, 

вмієте брати участь у переговорах з закордонними партнерами і т.д. 

Сертифікат CAE визнається під час вступу до більшості університетів і 



коледжів Великобританії. 

CPE – CPE (Certificate of Proficiency in English) – сертифікат про досконале 

володіння англійською мовою. П'ятий рівень, що передбачає просунутий 

рівень володіння мовою – понад 750 годин занять (випускники 

університетів та аспіранти).  

CPE визнається вступним іспитом до вищих навчальних закладів не 

тільки у Великобританії, але і за її межами. Має широке визнання в 

діловому світі і серед європейських державних структур. 

ESOL –  ESOL (English for Speakers of Other Languages) – англійська для носіїв 

інших мов. Це іспит на спільне знання англійської, розроблений 

інститутом PITMAN, що входять в структуру екзаменаційної комісії City 

& Guilds. В даний час ESOL визнається всіма університетами і 

коледжами Великобританії і не тільки, а також роботодавцями в сфері 

бізнесу в 85 країнах світу.  

Екзаменаційні стандарти інституту PITMAN орієнтовані на практичне 

застосування мови, вирішення повсякденних завдань мовою, тому учням 

необхідно володіти наступними навичками: пошукове і переглядове 

читання, скорочений виклад отриманої інформації (анотація), 

висловлення своєї думки про прочитане / прослухане, слухання з метою 

отримання повної / часткової інформації, уміння робити замітки в ході 

слухання / читання, вміння робити висновки, розуміння підтекстової і 

екстралінгвістичної інформації. 

IELTS – IELTS (International English Language Testing System) – розроблений 

Британською Радою спільно з екзаменаційними службами UCLES 

(Великобританія) і International Development Programme of Australian 

Universities and Colleges (Міжнародна програма розвитку австралійських 

університетів і коледжів). Сертифікат IELTS, що засвідчує практичне 

володіння мовою, визнається більшістю університетів Великобританії, 

Австралії та Нової Зеландії.  

IELTS – це швидкий тест, який не перевіряє глибинні знання структури 

мови. Іспити проводяться в офісах Британської Ради. 

TOEFL – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – єдиний американський 

сертифікат, що підтверджує практичне володіння англійською мовою, 

який приймають всі навчальні заклади та інші організації США. Tест з 

англійської мови як іноземної, розроблений і проводиться американської 

Службою тестування в галузі освіти (Educational Testing Services – ETS). 

World Wide Web всесвітня павутина”. Створив WWW Тім Бернерс Лі. Зараз WWW 

об'єднує близько 30 мільйонів користувачів і 30 000 мереж, що 

взаємодіють між собою через TCP/IP. Раніше, коли “всесвітньої 

павутини” ще не існувало, було всього два способи отримання і читання 

інформації в мережі. Пересилалися і приймалися або текстові файли, або 

зв'язані бінарні файли, і завантажувалися через xmodem, zmodem на 

комп'ютер, а оброблялася тільки в автономному режимі. Що стосується 

бінарних файлів, то перш ніж працювати далі, ці файли за допомогою 

спеціального додатку підлягали операціям відновлення. В 1990 році в 

Женеві фізик Тім Бернерс-Лі поклав цій ситуації край, розробивши 

систему для глобальної комп'ютерної мережі. Ця система була з єдиним 



графічним інтерфейсом, через який віддалений користувач в 

інтерактивному режимі міг звертатися до різних типів баз даних і 

технічної документації. Так був створений Web. Основою WWW є 

гіпертекст — звичайний текст, в який вставлені посилання на інші 

документи 

Американський варіант 

англійської мови 

територіальний варіант англійської мови, прийнятий національний 

стандарт англійської мови на території США 

Аналіз процес уявного або справжнього розчленування складного об'єкта на 

частини з метою його кращого вивчення 

Аналітичне читання  спосіб роботи з текстом, при якому увагу студентів спрямовують на 

детальне сприйняття тексту з аналізом його мовної форми. Одним із 

найважливіших завдань аналітичного читання, що проводиться на 

заняттях в аудиторії, є виробити у студентів вміння легко і швидко 

визначати, в першу чергу, суб'єкт і предикат висловлювання та інші його 

складові частини, спираючись на формальні елементи. 

Готовність педагога до 

педагогічного 

управління навчально-

пізнавальною 

діяльністю  

 здатність здійснювати педагогічне управління навчальним процесом 

учнів, яка визначається обсягом та змістом загально-інтелектуальних, 

психолого-педагогічних, методичних та спеціальних знань педагога, 

сформованістю у нього відповідних умінь та навичок, можливістю 

їхнього свідомого творчого використання у професійній діяльності  

Декларація 

незалежності США 

виданий Другим Континентальним конгресом північноамериканських 

колоній Великої Британії документ, прийнятий 4 липня 1776 року, яким 

було проголошено, що тринадцять колоній у Північній Америці стають 

вільними та незалежними державами і що всі політичні зв'язки між ними 

та Великою Британією анулюються 

Діалогічна єдність  сукупність реплік , яка характеризується структурною, інтонаційною та 

семантичною завершеністю 

Діалогічне мовлення  ланцюжок висловлювань, що складається з однієї чи кількох фраз, 

логічно пов'язаних одна з одною 

Драматизація у 

навчанні іноземних 

мов  

сукупність прийомів взаємодії вчителя та учнів у драматичних та 

рольових іграх, імпровізаціях, симуляціях та театральних проектах, 

спрямованих на формування іншомовної комунікативної компетентності 

Драматична гра  вид навчальної гри, який базується на дії, розвиває уяву, сприяє 

засвоєнню нових мовних структур і дозволяє вияв емоцій лінгвістичними 

та паралінгвістичними засобами. 

Екзистенціалізм напрям у філософії, який поширився на літературу, головною ідеєю 

якого є переконання, що людина творить, будує сама себе такою, якою є, 

через власний внутрішній вибір, у якому виявляється свобода, як 

властивий атрибут людства 

Експеримент один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ 

відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, що 

забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для 

встановлення закономірних зв'язків між явищами 

Експорт   вивезення товарів з країни 

Екстралінгвістичні 

чинники 

зміни (соціальні, психологічні, історичні, фізіологічні та ін.)у житті 

мовної спільноти, що відображаються в мові і впливають на її розвиток  

Емпіричні методи методи, прийоми, способи пізнавальної діяльності, а також 



формулювання і закріплення знань, що є змістом практики чи 

безпосереднім результатом її 

Жанр термін що має загальне значення, об'єднує літературну систематику, 

класифікацію літературних творів за різними типами їх поетичної 

структури. За способом зображення життя літературні форми 

поділяються на три роди: епос, лірика і драма. В літературній практиці 

різні літературні роди можуть переплітатися або поєднуватися 

Завдання комп’ютерної 

лінгвістики 

 аналіз основних результатів наукових досліджень у галузі розв’язання 

інтелектуальних лінгвістичних систем; 

  проблеми вирішення і стан машинного перекладу; 

 експертні системи і роботизація; 

 аналіз і синтез мовлення; 

 моделювання вводу і виводу різних типів текстів 

Запозичення у 

літературі 

використання певним автором уже відомих мотивів, сюжетів, образів, 

ідей, художніх засобів та прийомів з інших фольклорних, міфологічних 

чи літературних джерел 

Зміст навчання Забезпечення досягнення головної мети навчання, яка полягає в тому, 

щоб навчити учнів/студентів спілкуватися іноземною мовою в типових 

ситуаціях повсякденного життя в межах засвоєного програмного 

матеріалу. 

Іллокутивний акт –  комунікативний намір, з яким мовець вимовляє слова (поінформувати, 

пообіцяти, порадити тощо) 

Імагологія це розділ порівняльного літературознавства, що вивчає побутування 

художніх образів та образних систем у їх найрізноманітніших 

відношеннях та виявах. І. цікавлять обставини виникнення художнього 

образу, його місце та роль в історії національної національної та світової 

літератури, його естетичний та ідейний вплив на соціальну дійсність 

Імпровізація  (від лат. improvisus – непередбачуваний, неочікуваний) – гра без 

планування чи підготовки. Метою імпровізації є повна спонтанність. В 

учнів немає часу на підготовку, вони отримують коротку інформацію 

про ситуацію безпосередньо перед початком роботи. 

Індукція це процес судження, котрий досягає висновку, що при наявному стані 

знань є напевно істинний, але не гарантує його; процес переходу від 

конкретного до загального  

Інтерактивне навчання  навчання у діалозі, активне навчання, навчання у взаємодії, форма 

організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною 

навчальною метою 

Інтермедіальність це явище взаємодії різних видів мистецтв 

Інтертекстуальність міжтекстові співвідношення літературних творів 

Інформативне читання  формальне професійне іншомовне спілкування між читачем і автором, 

яке є складовою письмово зафіксованої інформації. Особливість 

навчання інформативного читання для професійних цілей полягає в 

тісній взаємодії з застосуванням завдань професійного характеру: автор 

передає інформацію і висловлює свою думку або ставлення до ситуації, 

яка описана в тексті і цим виражається комунікативна функція. 

Інформаційна культура 

учителя іноземної мови 

сформовані в процесі безперервної освіти, під час адаптації до 

швидкоплинних умов життєдіяльності в інформаційному суспільстві, 



навички та вміння шукати, отримувати, аналітично опрацьовувати, 

систематизувати, зберігати та передавати інформацію з дотриманням 

міжнародної нормативної бази та чинного законодавства в Україні, а 

також цілеспрямовано використовувати новітні технології у подальшій 

професійній діяльності 

Інформаційне 

суспільство 

концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза 

розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є 

інформація і знання. Характерними рисами інформаційного суспільства 

є:  

 підвищення ролі інформації і знань в житті суспільства;  

 зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у 

валовому внутрішньому продукті;  

 створення глобального інформаційного простору, що забезпечує (а) 

ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до світових 

інформаційних ресурсів та (в) задоволення їхніх потреб в інформаційних 

продуктах і послугах 

Колективна навчально-

пізнавальна діяльність  

студентів  

вид організації діяльності студентів, який передбачає усвідомлення 

спільної мети навчальної діяльності, об'єднання зусиль усіх учасників та 

цілеспрямований розподіл праці з метою виконання спільного 

навчального завдання, забезпечення умов колективної взаємодії учнів, 

яка передбачає особистісний взаємозв’язок, взаємовплив та взаємо-

відповідальність, координованість та узгодженість дій, взаєморозуміння, 

взаємоконтроль та взаємовигоду між членами навчального об’єднання у 

процесі розв’язання колективного навчального завдання 

Комп’ютерна 

лінгвістика 

складова частина науки про мову, що вивчає лінгвістичні основи 

інформатики і всі аспекти зв’язку мови, мислення як форми думки і 

моделювання мовної дійсності за допомогою комп’ютерних програм. 

Комп’ютерна лінгвістика досліджує проблеми мовних одиниць - менших 

за слово, які дорівнюють слову, словосполучень, речень (висловлювань), 

тексту 

Компетентність сукупність знань, навичок, умінь та якостей, які формуються у процесі 

оволодіння іноземною мовою, а також здатність здійснювати мовленнєву та 

пізнавальну діяльність на основі набутих знань, навичок, умінь та якостей 

Комунікативна 

компетентність 

притаманні людині знання і уміння успішного і ефективного спілкування 

Комунікативне читання  читання про себе, що здійснюється за мінімального використання 

словника або й без нього. 

Критичне читання  сприйняття інформації в повному обсязі (100 %) на основі детального  

аналізу тексту. Результат: повний переклад, реферат і анотація. 

Культурно маркована 

інформація 

певний набір текстів, культурних кліше, уявлень та стандартних 

символів, за якими закріплений певний зміст; одиниці спілкування, що 

складають національно-культурну пам’ять носіїв певної мови і культури, 

формують інваріантні образи світу, без наявності яких неможливе 

існування жодної комунікативної системи 

Лексична одиниця це слово як самостійна смислова одиниця, що розглядається в 

мовознавстві в усій сукупності своїх форм і значень 

Лексичні мовленнєві  навички вживання і розуміння  іншомовної лексики на основі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


навички  мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови 

Лексичні синоніми  слова, подібності чи тотожності за значенням 

Лінгвістична 

компетентність 

система внутрішньо засвоєних комунікантом знань(правил) 

функціонування іноземної мови, яка проявляється у їх використанні в 

мовленнєво-мисленнєвій діяльності 

Лінгвосоціокультурна 

компетентність 

цілісна система уявлень про країну, мова якої вивчається,  і про світ, що 

дозволяє комуніканту 

будувати свою вербальну і невербальну поведінку  в певному 

ситуативному контексті на основі емпатії,  знань фонової та 

безеквівалентної лексики з урахуванням соціокультурного фону 

іншомовного спілкування і сучасних реалій, властивих культурі країни, 

мова якої вивчається, відкрито сприймати інший спосіб життя, 

порівнювати його з національною своєрідністю своєї країни, свого 

народу і передбачає вміння використовувати країнознавчі та фонові 

знання про країну, мова якої вивчається; мінімум словникового запасу 

мови, факти, норми та цінності національної культури 

Літературна критика галузь літературознавства, яка розглядає і висвітлює сучасний 

літературний процес, вдаючись здебільшого до інтерпретації сучасних їй 

літературних фактів, намагаючись відстежити нові тенденції та зміни 

Літературний напрям це конкретно-iсторичне втiлення художнього методу, що проявляє себе в 

iдейно-естетичнiй спiльностi групи письменникiв у певний перiод часу. 

Лiтературний напрям є своєрiдним синтезом художнього методу та 

iндивiдуального стилю письменника 

Літературознавча 

компаративістика 

це наукова дисципліна, метою якої є виявлення міжлітературних зв'язків 

на основі зіставлення творів та явищ національних письменств одного чи 

різних історичних періодів 

Локутивний акт  акт промовляння певного висловлювання з певним буквальним 

значенням 

Метод особливий прийом або система прийомів, що застосовуються в будь якій 

науково-практичній діяльності 

Метод Case (Case-

метод )  

метод навчання, який передбачає розв’язання  дилеми, у якій 

конфліктуючі сторони чи позиції суперечать одна одній. 

Метод інверсії  метод навчання, що передбачає створення нових образів, домислення 

подій, доповнення і зміна сюжету, призначення нових ролей учасникам 

Методи навчання Упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя/викладача й 

учнів/студентів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань 

Міжкультурна 

комунікація 

це процес взаємного зв'язку і взаємодії представників різних культур. Це 

специфічна суб'єкт-суб'єктна взаємодія, у якій відбувається обмін 

інформацією, досвідом, уміннями і навичками носіїв різних типів 

культур 

Міжнародний тест спеціальний іспит для визначення рівня володіння іноземною мовою. 

Такий іспит або система іспитів розробляється і підтримується 

відповідними організаціями. Наприклад, у США вся діяльність з 

тестування ведеться Educational Testing Services (ETS).  

Мовленнєва 

компетентність 

знання способів формування і формулювання думок за допомогою мови, 

яке забезпечує можливість організувати і здійснити мовленнєву дію 

(реалізувати комунікативний намір), а також здатність користуватися 



такими способами для розуміння думок інших людей і висловлювання 

власних суджень, уміння користуватися мовою в мовленнєвому акті  

Мовленнєва поведінка різновид соціальної поведінки, зумовленої зовнішніми, у тому числі 

соціальними умовами. При цьому система мови лишається осторонь, а 

увага віддається структурі мовлення, у зв'язку з чим мовленнєва 

поведінка чи вибір мовцем одного з елементів, мовної варіативної 

системи стосується зовнішніх, позамовних факторів, представлених 

компонентами акту комунікації 

Мовленнєвий акт –  цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і 

правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; 

мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації. 

Мовна компетентність володіння знаннями про систему мови, правила функціонування мовних 

одиниць у мовленні і здатність за допомогою цієї системи розуміти чужі 

думки і висловлювати власні судження в усній чи письмовій формах  

Мовна компетенція  знання системи мови, її одиниць, законів та особливостей 

Модуль аудіювання  модуль перевіряє здатність розуміти записи (об’яви, монологи)  з метою 

вилучення необхідної інформації. 

Модуль говоріння  модуль оцінює вміння брати участь в бесіді з екзаменатором та іншим 

кандидатом. Необхідно відповісти на запитання про себе та вільно 

говорити про свої уподобання, на теми різної складності та специфіки. 

Модуль письмо  оцінює здатність розуміти прочитане та відповісти письмовим 

повідомленням. Також потрібно продемонструвати використання 

структур, написання слів і пунктуації.  

Модуль читання – модуль оцінює здатність читати і розуміти основну ідею, незнайомі 

слова і структури із контексту.  

Морфологічні 

синоніми  

це варіанти форм слів на позначення того самого поняття 

Навчальна компетенція   опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення 

навчальної інформації 

Навчальний проект Діяльнісна основа, що передбачає активний пізнавальний процес через 

набуття практичного досвіду і створення матеріального продукту; 

сучасне планування і спільна реалізація проекту; між предметна основа, 

тісний зв'язок із життям, реальною дійсністю 

Нова критика англо-американська теоретична школа, яка обстоювала «автономність» 

літературного твору, як твору мистецтва, обгрунтуючи його органічну 

єдність, «опірність парафразуванню», притаманне йому «іронічне 

використання мови» та необхідність «докладного читання» 

Ознайомче читання  визначення головного і другорядного, проблем послідовності змісту, 

розуміння основної інформації тексту в обсязі 75 %. Схематично цей вид 

читання позначається як процес сприйняття текстової інформації “по 

діагоналі” із фрагментарним заглибленням в текст. Результат 

ознайомлювального читання – вільний, вибірковий переклад, план 

тексту, анотація.  

Основні напрями 

комп’ютерної 

лінгвістики 

Основними напрямами прикладної лінгвістики є автоматичне 

розпізнавання і синтез мовлення, автоматичні методи переробки те-

кстової інформації, автоматизація інформаційних робіт, створення 



автоматизованих систем інформаційного пошуку, автоматичних сло-

вників, розробка методів автоматичного анотування, реферування і 

перекладу, лексичне забезпечення автоматизованих систем управління, 

стандартизація науково-технічної термінології 

Педагогічне 

спілкування  

 спілкування учителя з школярами у процесі навчання, яке створює 

оптимальні умови для розвитку мотивації учнів і творчого характеру 

навчальної діяльності  

Перекладознавство частина філологічного знання, обєктом якої є переклад. Термін 

запроваджено В.В. Коптіловим. Перекладознавство складається з теорії 

перекладу, історії перекладу, критики перекладу 

Перформатив  висловлювання, еквівалентне дії, вчинку; повідомлення, пропозитивна 

складова якого не може бути оцінена в межах категорій 

істинності/неістинності 

Постколоніалізм термін для позначення теоретичної та критичної методології, що 

використовується при аналізі культури, літератури, політики, історії 

колишніх колоній європейських імперій 

Прагмасемантика  значення мовних одиниць та складових дискурсу, яке виформрвується в 

комунікативному акті як результат взаємлодії інтенцій мовців у 

конкретній конситуації спілкування 

Прагматика  розділ семіотики, що висвітлює стосунки між учасниками комунікації, 

адресантом та адресатом, мовцем і слухачем, відмінний від семантики, 

яка вивчає відношення означника до означуваного, та синтактики, що 

досліджує зв'язки між знаками. 

Предмет комп’ютерної 

лінгвістики 

Комп’ютерна лінгвістика досліджує проблеми мовних одиниць - менших 

за слово, які дорівнюють слову, словосполучень, речень (висловлювань), 

тексту в цілому, а також проблеми моделювання мовленнєвих операцій 

вилучення змісту з тексту або перекладу текстів з однієї мови на іншу 

Реєстри мовлення моделi рiзних способiв сприйняття й подання дiйсностi, композицiйно-

значеннєвi одиницi тексту 

Рольова гра  вид навчальної гри, який допомагає учням-учасникам уявити себе і діяти 

у нових обставинах, а також відчути і зрозуміти поведінку, думки та 

емоції іншої людини, яку вони гратимуть. Рольові ігри-драматизації 

передбачають наявність персонажів, наділених усіма особистісними 

характеристиками (стать, вік, соціальний та сімейний статус), певної їх 

кількості і проблемної/конфліктної ситуації, у якій діють учасники гри 

Семантика  розділ мовознавства, який вивчає значення слів і їх складових частин, 

словосполук і фразеологізмів. 

Семантична домінанта  один із членів ряду, що обирається як представник головного значення, 

підпорядковує додаткові значення 

Семіотика наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та 

знакових систем в людському суспільстві (головним чином природні та 

штучні мови, а також деякі явища культури, системи міфів, ритуалів), 

природі (комунікація у тваринному світі) або в самій людині (зорове та 

слухове сприйняття тощо). Іншими словами, семіотика — це теорія 

знаків та знакових систем 

Симуляція  драматизація, в основі якої лежить подія, учасники якої мають 

функціональні ролі, обов’язки та достатньо обізнані з проблемою, щоб 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC


виконувати ці обов’язки. Втілення повномасштабної симуляції у 

навчальний процес потребує цілого циклу уроків. Кінцевою метою може 

бути відтворення, скажімо, світу компанії, телевізійної студії, редакції 

газети чи урядової структури. 

Синоніміка  сукупність синонімів певної мови; розділ лексикології, що вивчає 

синоніми 

Синонімічний ряд  сукупність одиниць мови, співвідносних між собою при позначенні тих 

самих явищ, предметів, ознак, дій  

Синтаксичні синоніми  різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки: 

для створення (нейтральний варіант), щоб створити, з метою створення 

(книжно-офіційний варіант) 

Синтез процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в 

ціле; метод, що дозволяє отримати уявлення про зв'язки між складовими 

предмета вивчення 

Синтетичне читання  спосіб роботи з текстом, що має на меті цілісне сприйняття змісту. 

Соціокультурна 

компетентність   

формування, успішного становлення та розвитку творчої особистості в 

соціокультурному інформаційному просторі, який передбачає опору 

змісту навчання на культурні норми та цінності 

Спільне підприємство   об’єднання двох чи більше осіб для ведення бізнесу 

Стилі мовлення система мовних методів, які використовуються в будь-якій сфері 

спілкування. У той же час стилем може виступати тип літературної мови, 

який виконує функцію в спілкуванні між людьми 

Стилістичні синоніми  характеризуються закріпленістю за певним стилем і більш або менш 

виразним емоційним забарвленням. З-поміж синонімів ознаки і 

симптоми перше слово нейтральне, друге має забарвлення книжності, 

науковості 

Стратегії навчання це стратегії, які сприяють розвитку мовної системи учня через 

усвідомлення шляхів і планів організації ефективного процесу учіння 

Стратегії читання  способи роботи з друкованим матеріалом з метою сприйняття 

інформації. 

Стратегічна 

компетенція  

здатність подолання комунікативних невдач 

Театральний проект  навчальний проект, який включає підготовку до постановки та 

відтворення на сцені для глядачів вистави за запропонованим учителем 

чи створеним самими учнями сценарієм 

Теорія рецепції школа рецептивної естетики, яка висуває активну роль читача у процесі 

пізнання та реалізації літературного тексту 

Техніка читання  техніка читання охоплює такі компоненти, як спосіб читання, 

правильність, виразність, темп. Кожний з них як окремо, так і в 

сукупності, підпорядкований смисловій стороні читання, тобто 

розумінню тексту. Ця якість передбачає розуміння більшої частини слів 

у тексті, вжитих як у прямому, так і в переносному значеннях, змісту 

кожного речення тексту, смислових зв’язків між ними і частинами 

тексту, фактично змісту тексту, основного його смислу. 

Технологія навчання сукупність прийомів роботи викладача і студентів, за допомогою яких 

забезпечується досягнення визначених цілей з найбільшою ефективністю за 

мінімально можливий для їх досягнення період часу.  



Управління навчально-

пізнавальною 

діяльністю  

 системою психолого-педагогічних методів і засобів цілеспрямованого 

впливу, втілених у багатофакторній організаторській діяльності учителя 

з метою керівництва процесом навчання на основі використання 

об’єктивних законів пізнавального процесу 

Управлінські функції 

вчителя 

 система дій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

у процесі взаємодії та активного спілкування під час розв’язання 

навчальних завдань з метою належного забезпечення результативності 

навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Феміністична критика течія в літературознавстві, апологети якої порушують проблему «жіночої 

ідентичності», простежують в історичному аспекті систему оцінювання 

категорії «жіночності», своєрідності жіночого переживання естетичного 

досвіду 

Фонові знання сукупність даних та відомостей про специфіку країни, мова якої 

вивчається, її національну культуру, менталітет народу, національні 

особливості вербальної та невербальної поведінки тощо 

Фразеологізми семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до 

нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не 

виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і 

значеннєвих закономірностей поєднання лексики, а відтворюється у 

вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Ще його називають 

«Крилатим висловом» 

Фразеологічні 

синоніми  

варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття 

Френчайзинг  система ведення бізнесу, у якій компанія продає особі  право вести 

бізнес, використовуючи встановлену схему чи формат 

Художній переклад це переклад творів художньої літератури і художніх текстів. Цей 

переклад є інструментом культурного освоєння світу, розширення 

колективної пам'яті людства, чинником самої культури. Теоретичною 

базою такого перекладу є літературознавча теорія перекладу, спрямована 

на вирішення історико-літературних завдань 

Художня література    

 

творче відображення дійсності в картинах і образах, створених засобами 

мови. Таке відображення має і пізнавальне, і виховне, і естетичне 

значення, твори, які мають мистецьку вартість, естетичне значення 

 
ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 

Автоматизований 

переклад 

переклад з використанням перекладачем-людиною комп'ютерних 

словників 

Авторизований 

переклад 

переклад, переглянутий і схвалений автором або зроблений за згодою 

автора 

Адекватність 

перекладу 

відтворення єдності форми і змісту оригіналу засобами іншої мови. 

Ай-трекінг методика, яка використовується для вивчення різних пізнавальних 

процесів, перш за все зорового сприйняття та обробки мови 

Акомодація пристосування суміжних приголосних і голосних звуків один до 

одного, внаслідок чого властивості приголосного поширюються на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA


голосний. Розрізняють два види акомодації звуків: прогресивна та 

регресивна 

Акустична фонетика самостійна наукова дисципліна, що вивчає фізичні властивості мовного 

сигналу: акустичні характеристики звукових засобів мови, а також 

зв'язок між артикуляцією та її аеродинамічними і акустичними 

властивостями 

Акцент (вимова) мимовільне спотворювання звуків нерідної мови людиною, зумовлене 

артикуляційною базою своєї рідної мови 

Алітерація повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому рядку, 

строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й 

музичності. 

Алофон реалізація фонеми, її варіант, обумовлений конкретним фонетичним 

оточенням 

Анафора єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або 

речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій. 

Англосаксонські 

поселення в Британії 

поселення які утворилися в 5 столітті. 

Анімація метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або 

силуетів у окремих фазах руху, за допомогою якого під час показу їх на 

екрані виникає враження оживлення мертвих форм руху. 

Аномальні дієслова дієслова відмінювання, яких відрізняється від стандартної схеми. 

Наприклад, староанглійське дієслово don(todo), оскільки вона має 

характеристики і правильних і неправильних дієслів. 

Антонім слово з протилежним значенням стосовно другого слова 

Апроксимація уподібнення мовних засобів нової іноземної мови зі старими 

Арготизми, арго слова та вирази, що обмежено вживаються в мові окремих соціальних 

груп 

Артикль визначник, службова частина мови, яка визначає деякі особливості 

іменника, з яким пов'язана в реченні: відмінок, множину або однину, 

визначеність або невизначеність 

Артикуляційна база 

мовлення 

сукупність артикуляційних навичок, потрібних для правильного 

вимовляння звуків тієї чи іншої мови 

Артикуляція робота органів мови, спрямована на продукування звуків 

Архаїзм слово, вираз, граматична форма, які застаріли й вийшли з загального 

вжитку 

Асиміляція  уподібнення звука до сусіднього як в умовах його творення 

(артикуляції), так і в акустичному відношенні 

Асоціативне 

гальмування 

затримка (гальмування) формування нових асоціацій внаслідок 

негативного впливу раніше утворених зв'язків 

Африкати складні нерозривні приголосні, утворені внаслідок злиття двох 

звукових елементів — зімкненого (його називають також проривним) з 

наступним щілинним, (його називають також фрикативним) 

Білінгвізм реальна соціально-мовна ситуація, сутність якої полягає у співіснуванні 

та взаємодії двох мов у межах одного мовного колективу 

Блог (Web log) це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи 

мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі 

записи тимчасової значущості. 

http://znaimo.com.ua/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0


Буквальний переклад переклад, при якому важлива точність передачі лексичних, 

синтаксичних, версифікаційних особливостей оригіналу, 

супроводжується втратою важливих змістових нюансів, а дослівне 

калькування фразеологізмів призводить до комічних ефектів 

Варіантність 

(варіативність) 

(від лат. variantis 'змінюється') - 1) подання про різні способи вираження 

будь-якої мовної сутності як про її модифікації, різновиди чи як про 

відхилення від певної норми; 2) термін, що характеризує спосіб 

існування і функціонування одиниць мови і мовної системи загалом. 

Великий зсув голосних Значна зміна вимови в англійській мові, яка відбулася між 1350 та 1700 

роками й призвела до розходження між написанням та звучанням 

англійських слів. Термін запровадив Отто Єсперсен. 

Вербальне спілкування вид спілкування, для якого характерне використання мови і мовлення 

як головного засобу передавання інформації 

Вільний переклад переклад, при якому використовуються образні засоби, невластиві 

першотворові, з метою відтворити його дух 

Ґендер  соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття 

«чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і 

жінки як особистостей, на відміну від статі, яка позначає біологічні 

відмінності, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена 

неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим 

поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті 

набуття індивідуального ґендерного досвіду 

Гендерна лінгвістика напрям у мовознавстві, що вивчає проблематику в лінгвістиці у двох 

основних аспектах: як чоловік та жінка зображені в лінгвістиці та чиє 

відмінності в їхньому мовленні 

Генералізація поняття прийом перекладу, який містить перехід від видового поняття до 

родового. 

Генеративна 

лінгвістика 

уявлення про генеративну модель мови, тобто про кінцевий набір 

правил, здатних визначити, або породити, усі правильні, і лише 

правильні, речення у мові 

Гептархія збірна назва семи англо-саксонських королівств півдня, сходу та 

центральної Великобританії під час пізньої античності і раннього 

середньовіччя (Нортумбрія, Мерсі, Східна Англія, Ессекс, Кент, 

Сассекс і Уессекс).  

Германські мови група споріднених мов індоєвропейської мовної родини. Мови 

германської групи у спілкуванні використовують понад 550 мільйонів 

людей. Найпоширеніші – англійська та німецька. 

Герменевтика напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням, поясненням, 

тлумаченням філологічних, а також філософських, історичних і 

релігійних текстів 

Герундій одна з наявних у деяких мовах (таких як, як англійська, французька, 

латинська тощо) безособових форм дієслова (віддієслівний іменник) 

Голосні фонеми звуки мови, що утворюються при вільному проходженні видихуваного 

повітря через ротову порожнину, тобто мають вільну артикуляцію 

Граматика це характерна для конкретної мови сукупність правил за якими слова 

об'єднуються в змістовні фрази і речення, набираючи при цьому 

залежних від функції в реченні форм, а також правил утворення слів. У 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


граматиці мови виділяють морфологічні одиниці, категорії та форми, 

синтаксичні одиниці та категорій, а також словотвірні одиниці і 

способи словотворення 

Граматична категорія єдність однакових граматичних значень які мають аналогічну форму.  

Граматичне значення значення цілого класу чи підкласу  

Двоїна граматична категорія числа, вживана для позначення двох осіб або 

парних предметів. Двоїна була відома ще в індоєвропейській прамові, 

від якої її було успадковано. 

Двомовність лінгвістична здатність людини вільно користуватись двома мовами 

Дедуктивний метод метод, що передбачає вивчення навчального матеріалу від загального 

до окремого, одиничного, ознайомлення із загальною закономірністю, а 

потім на основі цієї закономірності, закону чи правила, характеристику 

інших явищ, предметів 

Декомпресія введення в переклад додаткових слів і навіть речень. 

Денотат Позначуваний предмет. Поняття лінгвістики. У лінгвістиці цим 

терміном, як правило, позначають одиничний предмет, на відміну від 

референта, який називає клас предметів. Поняттям денотат оперують в 

аналітичному (референційному) підході до розуміння значення слова 

Дескриптивна 

лінгвістика 

напрям у мовознавстві, відгалужений від сучасного структуралізму, 

найголовнішим завданням якого є опис мови, тобто реєстрація фактів 

мови, а не їх пояснення 

Дефіс орфографічний знак, що вживається в складно-складених словах та при 

перенесенні слів 

Дивергенція фонетичний процес, який полягає у розщепленні звука на два різні 

звуки 

Дивергенція (від ср-лат. Divergo 'відхиляюся', 'відходжу') - розбіжність, віддалення 

один від одного двох або більше мовних сутностей. 

Дистанційне навчання  сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації 

в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається, а 

основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна 

взаємодія у процесі, надання студентам можливості самостійної роботи 

з освоєння досліджуваного матеріалу 

Дифтонг складний голосний звук, що складається з двох елементів, які 

утворюють один склад, що забезпечує фонетичну цілісність дифтонга 

Домініон (від англ. dominion, від лат. dominium - влада, володіння) - термін, що 

застосовувався до самоврядних частин колишньої Британської імперії. 

Статус домініону використовується ще іноді до ряду колишніх колоній 

Великобританії: Нової Зеландії, Канади, Австралії. 

Драма один із трьох родів літератури, що відрізняється від епосу і лірики тим, 

що явища життя і характери героїв передаються не авторською 

розповіддю, а вчинками і розповідями їх самих, і призначений для 

сценічного втілення.  

Експресивність властивість певної сукупності мовних одиниць передавати суб'єктивне 

ставлення мовця до змісту висловлювань, або адресату 

Елізія у лінгвістиці випадання звуку (голосна, приголосна або склад) у слові або фразі з 

метою полегшення вимови для мовця, іноді звуки можуть бути опущені 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#128
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#50
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#72


з метою поліпшення благозвучності 

Еліптичні речення розмовні варіанти структурно двоскладових речень, будь яка частина 

яких може бути однозначно відтворена з попереднього контексту або 

ситуації.  

Емпатія розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі 

співпереживання 

Емфатичний наголос виділення важливої зі смислового погляду частини висловлення (групи 

слів, слова і навіть частини слова) у зв'язку з вираженням експресії 

мовлення, емоційного стану мовця. 

Епентеза поява у словах додаткового звука 

Епос один із трьох родів літератури, в якому зображується світ, зовнішній 

щодо письменника, події передаються як їх описи і розповіді про них, 

на відміну від емоційної експресивності лірики. Основна форма 

втілення – прозова. 

Есе невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи 

питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це 

жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної (часом 

науково-популяризаторської) творчості 

Етнічна ментальність спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда 

або соціальної групи (етнії) до навколишнього світу 

Етнолінгвістика розділ мовознавства, що досліджує зв'язки між мовними та 

культурними явищами, тобто це напрям лінгвістичних досліджень, 

який вивчає мову у її відношенні до культури, взаємодію 

етнокультурних та етнопсихологічних чинників у функціонуванні та 

еволюції мов 

Жанр тип літературного твору, один із головних елементів систематизації 

літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх 

поетичної структури. 

Женевська 

лінгвістична школа 

одна з найвідоміших мовознавчих шкіл першої половини ХХ століття, 

основу якої заклав швейцарський мовознавець Фердинанд де Сосюр. 

Одне з основних питань, яке цікавило представників цього напрямку, 

стосувалося співвідношення ідеального й соціального в явищах мови та 

мовлення 

Жест рух (дія) для вираження емоції чи інформації замість розмови, або під 

час розмови. Дія або рух людського тіла або його частини, що має 

певне значення або сенс, тобто є знаком або символом 

Запозичення елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), 

який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних 

контактів, а також сам процес переходу елементів однієї мови до іншої 

Засоби навчання  предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються у 

процесі навчально-виховної роботи (книги, зошити, таблиці, 

лабораторне обладнання, письмове приладдя, натуральні об'єкти, 

муляжі, картини, технічні засоби навчання та ін.) 

Зіставний метод 

(контрастивний, 

типологічний) 

сукупність прийомів дослідження й опису мови через її системне 

порівняння з іншою мовою з метою виявлення її специфіки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#128
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#73
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-D9787C2F5B14#120
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81


Змішане навчання 

(blended learning) 

такий тип навчання, що поєднує в собі ефективність та оперативність 

електронних форм навчання із соціальними системами загального 

навчання. 

Ідентифікаційна 

функція фонеми 

завдяки цій функції, із суцільного потоку мовлення людина розпізнає 

окремі звуки, а завдяки цьому й окремі слова 

Ідентичність сукупність установок,уявлень щодо власного самоусвідомлення 

індивіда та самоасоціювання його в цілому суспільстві 

Ідея емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість художнього твору, 

яка приблизно може бути охарактеризована як провідна думка, ядро 

задуму автора.. 

Імітаційна модель (у вузькому значенні) логіко-математичний опис об'єкта, який може 

бути використаний для експериментування на комп'ютері в цілях 

проектування, аналізу і оцінки функціонування об'єкта 

Індуктивний метод метод, щопередбачає вивчення предметів, явищ від одиничного до 

загального. В результаті розуміння сутності ознак, властивостей 

одиничних предметів, явищ чи понять є можливість усвідомити суттєві, 

типові закономірності чи властивості однопорядкових предметів або 

явищ 

Інтелект-карта діаграма на якій відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, 

розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. 

Використовуються для генерування, відображення, структурування та 

класифікації ідей, і в якості допоміжного засобу під час навчання, 

організації, розв'язання проблем, прийняття рішень 

Інтернаціоналізми 

(інтернаціональні 

слова) 

слова, що збігаються за своєю зовнішньою формою (з урахуванням 

закономірних відповідностей звуків і графічних одиниць у конкретних 

мовах), повністю або частково збігається з сенсом, які виражають 

поняття міжнародного характеру з області науки і техніки, політики, 

культури, мистецтва і функціонують в різних, насамперед 

неспоріднених (не менше ніж у трьох) мовах. Слова, запозичені 

більшістю мов світу з мови народу, який створив або ввів в загальне 

вживання на позначення предметів. 

Інтерференція перехід елементів однієї мови на іншу мову, включаючи фонетичні, 

граматичні та лексичні особливості. 

Інтонаційні контури характерні поєднання висоти музичного тону, які служать для 

розрізнення запитань, стверджувальних речень, та інших типів вимови 

у мовленні 

Інтонація сукупність мелодики, ритму, темпу, інтенсивності, акцентних буд, 

тембру і інших просодичних елементів мови. Інтонація організовує 

мову фонетично, є засобом вираження різних синтаксичних значень і 

категорій, а також експресивного і емоційного забарвлення 

Інфінітив початкова форма дієслова . В англійській мові інфінітив може мати 

суб’єктивну співвідносність 

Іронія  художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до 

предмета зображення. 

Канон твердо встановлене правило, усталена норма 

Категоріальні 

семантичні ознаки 

ознаки, на підставі спільності яких здійснюється об'єднання лексичних 

одиниць у лексико-граматичні класи, або частини мови. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Кліше це мовний стереотип, готовий зворот, що вживається в текстах 

офіційно-ділового стилю. Наприклад: з метою підвищення якості 

продукції 

Когнітивна лінгвістика мовознавчий напрям, який розглядає функціонування мови як різновид 

когнітивної, тобто пізнавальної, діяльності, а когнітивні механізми та 

структури людської свідомості досліджує через мовні явища 

Когнітивні стилі індивідуальні способи переробки інформації, які характеризують 

специфіку ментальної організації конкретної людини і відмінні риси її 

інтелектуальної поведінки.  

Когнітивні стратегії розумові прийоми, які сприяють зберіганню та  використанню 

інформації  

Когнітологія сфера діяльності, пов'язана з аналізом знання (конкретних теорій) і 

забезпеченням його (знання) подальшого розвитку 

Когніція процес, за допомогою якого відбувається обробка інформації у 

людській свідомості 

Кокні 

 

один з найвідоміших типів лондонського просторіччя, на якому 

розмовляють представники нижчих соціальних верств населення 

Лондона 

Компаративістика, або 

Порівняльне 

літературознавство  

наукова дисципліна, метою якої є виявлення міжлітературних зв'язків 

на основі зіставлення творів та явищ національних письменств одного 

чи різних історичних періодів 

Композиція побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-

естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного, представленого 

читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, задумом 

письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією на 

адресата 

Комп'ютерно 

опосередковане 

навчання 

освітній процес, організований у спеціальному навчальному 

інтерактивному середовищі з використанням комп’ютерів. 

Комунікативна 

компетентність  

здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання 

мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними 

ролями 

Комунікативна 

стратегія 

когнітивний процес, тобто глобальний рівень усвідомлення ситуації, в 

якому мовець співвідносить свою комунікативну мету з конкретним 

мовним вираженням. 

Комунікативна тактика конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на 

певному етапі стратегічної взаємодії.. 

Комунікативне 

навчання (CLT) 

педагогічна технологія у навчанні іноземних мов, в якій процес 

навчання є моделлю процесу спілкування. 

Конвергенція збіг у процесі фонетичних змін двох звуків у одному 

Конверсія афіксальний засіб словотвору внаслідок переходу даної основи в іншу 

парадигму словозміни 

Конотація одне з основних понять лексикологічної стилістики, яке означає 

додаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на 

основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову 

експресивного забарвлення, певного тону, колориту 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0


Конститутивна функція 

наголосу 

фонетичне об’єднання звуків у слово: навколо наголошеного складу 

групуються ненаголошені 

Конститутивна функція 

фонеми 

функція, пов'язана з творенням одиниць вищого рівня – морфем і слів 

Контрастивна 

лінгвістика 

наука яка вивчає підходи лінгвістичного порівняння мов. 

Контрастивний аналіз системне вивчення пар мов  

Конфедерація (від лат. confederatio - спілка, об'єднання) - союз окремих суверенних 

держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно 

для досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань. 

Правовою основою конфедерації виступає договір. 

Концептуальна 

метафора 

розуміння та репрезентація одних смислів на основі інших 

Кооперативне 

навчання 

педагогічна технологія, що застосовується в навчальній роботі учнів у 

групах і робить їх відповідальними за навчання один одного; при цьому 

кожен учень особисто підзвітний за своє власне навчання. 

Кооперативне навчання є синонімом терміна «спільне навчання». 

Кооперативні стратегії сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення 

комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом. 

Країнознавство  це наукова дисципліна, що синтезує та узагальнює різнорідні дані про 

політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери 

життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав 

та країн 

Креол 

 

історичний і етнографічний термін, що використовувався на означення 

нащадків європейців, які оселялися в колоніях певних європейських 

держав, перш за все Іспанії та Португалії. 

Критичне мислення підхід до такого розвитку мислення, при якому особлива увага 

приділяється вмінню сформулювати самостійні твердження або думки 

та їх ґрунтовній аргументації. Учні проявляють своє вміння критично 

мислити, коли в усній чи письмовій формі роблять інтерпретації 

(витлумачують щось) і підкріплюють це власними доводами. Критичне 

мислення використовується учнями рецептивно, коли вони аналізують 

чи коректно критикують аргументи інших людей.. 

Культура сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії. Культура є складною системою буття 

Культура країни сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених певним 

народом протягом його історії 

Культурологія  це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної 

культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, 

їх взаємозв'язки та взаємовпливи. Культурологія стала системою знань 

про сутність, закономірності існування та розвитку, людське значення 

та способи пізнання культури 

Лексика сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови 

письменника чи художнього твору 

Лексична система система слів та словосполучень  

Лінгва франка (від італ. Lingua franca 'франкська мова') - функціональний тип мови, 

який використовується в якості засобу спілкування між носіями різних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


мов в обмежених сферах соціальних контактів. 

Лінгвістика  наука про мову в усій складності її прояву; природну людську мову 

взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її представників 

Лінгвістична одиниця фонема, морфема, слово, словосполучення, речення, текст.  

Лінгвокраїнознавча 

компетенція 

це знання історії, географії, економіки, державного устрою, культури 

країни, мова якої вивчається, а також основні особливості 

соціокультурного розвитку країни на сучасному етапі та вміння 

підпорядкувати свою мовленнєву поведінку цим особливостям 

Лінгвокультурологія це наука, яка вивчає мову в нерозривному зв’язку із культурою 

Літературний напрям відносно монолітна і внутрішньо упорядкована сукупність 

літературних (ідейно-художніх) тенденцій, усталена в ряді визначних 

чи епохальних творів, що з'явилися приблизно в один і той самий час 

Літературний процес це багатоманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується 

змінами у стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-

зображувальній системі художніх засобів, у тематичній та жанровій 

своєрідності творів тощо 

Машинний переклад 

(МП) 

переклад текстів (письмових та усних) з однієї природної мови на іншу 

за допомогою комп’ютера 

Мелодика мовлення один із складників інтонації, зміни висоти основного тону голосу 

(зниження й підвищення) в процесі мовлення. Зображують їх графічно 

як криві, що становлять мелодичний контур мовлення 

Мелодійний діапазон відстань між двома мелодійними рівнями (вузький, нормальний, 

широкий) 

Метакогнітивні 

стратегії 

визначення мети навчання, організація і планування свого навчального 

процесу, самооцінка з метою досягнення максимально високого 

результату у спілкуванні. 

Метафора один із основних тропів поетичного мовлення. У метафорі певні слова 

тасловосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів 

через інші за схожістю чи контрастністю 

Метод (від грецьк. methodos – шлях, впровадження) в найширшому значенні – 

шлях до чогось; в науці – це сукупність прийомів, засобів, що 

застосовуються для отримання певного результату 

Методика  (від грец. «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни 

(предмета) — галузь педагогічної науки, що представляє собою окрему 

теорію навчання (дидактику) 

Метонімія це слово, значення якого переноситься на найменування іншого 

предмета, пов'язаного з властивим для даного слова предметом за 

своєю природою 

Мистецький 

(художній) переклад 

це відтворення літературного тексту засобами іншої мови з якомога 

повнішим збереженням його мистецьких якостей 

Міжкультурна 

комунікація 

спілкування між представниками різних людських культур(особисті 

контакти між людьми, рідше - опосередковані форми комунікації (такі, 

як лист) і масова комунікація) 

Міміка рухи м'язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини. 

Міміка посідає значне місце в процесі комунікації як додатковий засіб 

вираження і сприймання емоційного стану людей, оскільки вона 

невіддільна від усього складу думок, дій, почуттів людини і є 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F


органічним виявом її внутрішнього життя 

Мова  система знаків які використовуються для формування, накопичення та 

обміну інформації. 

Мова мета  мова на яку здійснюється переклад 

Мовленнєвий ритм періодичність схожих та порівнянних мовних явищ, що імпліцитно 

закладені у мові і проявляються в ритмічних стереотипах мовлення та 

не усвідомлюються носіями мови 

Мовлення  озвучена форма людського спілкування. 

Мовний контакт взаємодія двох чи декількох мов, що чинить вплив на фонетичну і 

граматичну структуру та словниковий запас однієї або декількох з мов 

Мовні пари тексти, що містять речення на одній мові і відповідні речення на інші, 

можуть бути як варіантами написання двох речень людиною – носієм 

двох мов, так і набором речень та їх перекладів, виконаних людиною 

Модальність  відношення змісту висловлювання до реальної дійсності з точки зору 

того, хто говорить. 

Модернізм загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця XIX - поч. XX 

ст., що відображали кризу буржуазної культури і характеризували 

розрив із традиціями реалізму та естетикою минулого. 

Монофтонг простий голосний звук, що складається з однієї фонеми 

Морфема найменша значуща частина слова (корінь, суфікс, префікс), що 

складається з однієї або кількох фонем 

Морфологічна 

категорія стану 

показує, чи особа або річ, позначена граматичним підметом, є 

суб’єктом чи об’єктом дії, позначеної присудком. 

Морфологічна 

транспозиція  

перехід слова з однієї частини мови в іншу частину мови. 

Морфологія розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують 

граматичну природу слова як граматичної одиниці мови. Це вчення про 

будову та граматичні класи слів (частини мови), граматичні категорії і 

систему словозміни їх 

Мультиме́діа  комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, 

наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все 

частіше — анімації і відео. Характерна, якщо не визначальна, 

особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків — 

гіперпосилання, поняття, що означає сполучення звукових, текстових і 

цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. 

Мультимедійне 

електронне навчальне 

видання  

це електронне видання, яке містить систематизований науковий 

матеріал із навчальної дисципліни, пройшло редакційно-видавничу 

обробку, поєднує традиційну статичну (текст, графіку) і динамічну 

інформацію різних типів (мову, музику, відеофрагменти, анімацію 

тощо), впливає одночасно на декілька органів чуття реципієнта (органи 

зору і слуху), має власну нелінійну структуру. 

Навчальні стратегії це способи поведінки і мислення, які впливають на процес переробки 

інформації суб’єктом навчання; це стратегії, які сприяють розвитку 

мовної системи учня через усвідомлення шляхів і планів організації 

ефективного процесу учіння.  

НАТО (від англ. NATO: North Atlantic Treaty Organization - Організація 

Північноатлантичного договору) - воєнно-політичний альянс 19 держав 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Європи та Північної Америки, яка створена 4 квітня 1949 року за 

ініціативою США. До складу НАТО входить 26 держав. Штаб-квартира 

НАТО знаходиться в Брюсселі. 

Наукова новизна 

дослідження  

наукова новизна не повинна зводитися до простого переліку 

встановлених фактів, ідей, закономірностей, вона має розкривати 

головну наукову концепцію автора, давати наукове пояснення його 

досліджень у новому якісному й кількісному аспектах (розвиток 

відомих ідей, відкриття нових законів, явищ, закономірностей, наукове 

обґрунтування нових методів розрахунку, вимірювань, технічних 

рішень та ін.). 

Національний варіант варіант мови, характерний для представників певного народу 

Невербальне 

спілкування 

вид спілкування, для якого характерне використання невербальної 

поведінки і невербальних комунікацій як головного засобу передавання 

інформації, організації взаємодії, формування образу, думки про 

партнера, здійснення впливу на іншу людину. До таких засобів 

належить система знаків, які відрізняються від мовних способами та 

формою їх виявлення 

Нейровізуалізація аналіз діяльності мозку при виконанні різних когнітивних завдань 

Ненаголошене 

мовлення 

мовлення при якому ціль мовця виразити лише зміст чи думку, а не 

власне ставлення чи емоції 

Неограматизм напрям у мовознавстві в 19 столітті, основним завданням якого було 

вивчення живих мов, а не реконструкція прамови 

Неологізми (від грец. Néos 'новий' і lógos 'слово') - слова, значення слів або 

поєднання слів, які в певний період в якій-небудь мові або використані 

один раз (оказіональні слова) в будь-якому тексті або акті мовлення; 

новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в 

процесі входження в загальне використання і ще не включена 

додержавної та загальновживаної мови 

Норманське 

завоювання 

завоювання Англії в 11 столітті французами на чолі з Вільямом 

Завойовником 

Об’єкт дослідження в науці розуміють головне поле докладання зусиль вчених. В одній 

науці (науковому напрямку) може бути кілька об'єктів досліджень, які 

складають логічно пов'язані сутності й мету досліджень у цій науці 

(науковому напрямку). 

Опосередкований 

переклад 

переклад, здійснений не з оригіналу, мовою якого перекладач не 

володіє, а з посередника — перекладу цього тексту на третю мову 

Ораторське мистецтво це здібність говорити до групи людей у структурований, виважений 

спосіб із наміром надати інформацію, вплинути, чи розважити слухачів 

Орфоепічна норма єдино можливий або бажаний варіант правильного, зразкового вимови 

слова 

Оцінювання спеціально організований процес збору інформації про навчання 

студента з використанням різних форматів з метою оцінювання його 

навчальних досягнень та прийняття відповідних освітніх рішень  

Парадигма  система варіантів одного і того ж знаку, яка називається інваріантом.  

Переклад  відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності 

змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного 

змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


іншій мовній основі 

Перекладознавство самостійна галузь прикладної лінгвістики, присвячена найважливішим 

поняттям, проблематиці, термінології перекладознавства 

Письмо знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних 

графічних елементів двох вимірів для передачі інформації на віддалі й 

закріплення її в часі 

Піджин 

 

загальна назва мов, які виникли в екстремальній ситуації міжетнічних 

контактів при гострій необхідності досягти взаєморозуміння.  

Підтекст інший план повідомлення, який створюється не довільно, а тими ж 

засобами, що й основний план 

Плагіат привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або 

на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також 

використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора 

Поезія 1. один із трьох літературних родів, поряд з епосом і драмою. 2. 

Невеликий художній твір у віршах. 3. Інколи цим поняттям означають 

віршовані твори певного автора, нації чи епохи. 

Поліглот 

(багатомовний) 

особа, яка володіє багатьма мовами 

Поняття 1) думка, що відображає в узагальненій формі предмети і явища 

дійсності за допомогою фіксації їх властивостей і відносин; останні 

(властивості і відносини) виступають в понятті як загальні та 

специфічні ознаки, співвіднесені з класами предметів і явищ; 2) те ж, 

що граматична або семантична категорія, наприклад, поняття двоїни, 

поняття події, поняття неактуального теперішнього часу тощо; в цьому 

значенні став часто вживатися термін концепт. 

Постмодернізм світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. 

приходить на зміну модернізмові, з Принципи повторюваності та 

сумісності перетворюються на стиль художнього мислення з 

притаманними йому рисами еклектики, тяжінням до стилізації, 

цитування, переінакшення, ремінісценції, алюзії. 

Походження класифікаційний параметр, на основі якого відбувається поділ морфем 

на споконвічні і запозичені. 

Початкова сторінка відправна точка Web-сайту. Це – початкова сторінка Web-сайту, яка 

відображається за замовченням, коли користувач відвідує Web-сайт. По 

початковій сторінці (її іноді називають головною або обличчям Web-

сайту) відвідувач одержує уявлення про Web-сайт в цілому. На 

більшості Web-сайтів ім'я початкової сторінки - index.html або 

index.htm. 

Празька лінгвістична 

школа 

напрям структурної лінгвістики, що виник у 20 столітті, основна ідея 

якого – трактування мови як функціональної системи засобів 

вираження, яка служить певній меті 

Предмет дослідження аспект розгляду і наукової проблеми, дає уявлення про спосіб розгляду 

об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти і 

функції об'єкта розкриваються.  

Презентація спосіб подання інформації, інформаційний чи рекламний інструмент, 

що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в 

зручній для одержувача формі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Приголосні фонеми  звуки, що утворюються за допомогою голосу й шуму або тільки шуму 

Продуктивне 

педагогічне мислення 

це мислення, у центрі якого педагогічна задача (проблема, ситуація), 

яку намагаються розв’язати суб’єкти взаємодії, що детермінується 

особливостями професійно-педагогічної діяльності, її 

багатовекторністю, поліфункціональністю, складністю, емоційною 

насиченістю, постійними випробовуваннями, новизною завдань, що 

постають перед майбутніми фахівцями, та зміною пріоритетів 

Проза мовлення не організоване ритмічно, не вритмоване; літературний твір 

або сукупність творів, написаних невіршованою мовою. Проза — один 

із двох основних типів літературної творчості 

Просвітництво інтелектуальний і духовний рух кінця XVII - початку XIX ст. у Європі 

та Північній Америці. Він виявився природним продовженням 

гуманізму Відродження та раціоналізму початку Нового часу, які 

заклали основи просвітницького світогляду: відмову від релігійного 

світорозуміння та звернення до розуму як до єдиного критерію пізнання 

людини й суспільства. 

Просодія надсегментні особливості мовлення: висота тону, часокількість, сила 

голосу тощо 

Просте речення речення, що складається з одного або кількох граматично поєднаних 

слів, які виражають відносно закінчену думку. 

Публіцистичний стиль стиль, який використовується найчастіше в політичній, суспільній, 

освітній масовій агітації. Він характеризується: точністю, 

послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх 

емоційним забарвленням 

Пунктуація система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ 

мовознавчої науки про використання розділових знаків 

Ранньо-англійський 

період 

період з 15 по 17 століття 

Регіоналізм місцеве слово або вираз, що існує на певній території і вживається 

носіями регіолекта. 

Редагування це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний 

час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча 

оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту 

Редукція значне ослаблення або втрата ненаголошених звуків при їх вимовлянні 

Редукція голосних  ослаблення артикуляції ненаголошених звуків і зміна їхнього звучання 

Речення це граматично й інтонаційно оформлена за законами певної мови 

комунікативна одиниця, яка є основним засобом формування, 

вираження й повідомлення думок, вольових почуттів, емоцій 

Риторика це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з 

урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення 

тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й 

аргументованого викладення думки 

Розмовний стиль 

мовлення 

це стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванні у 

побуті, у родині, на виробництві. Основне призначення розмовного 

стилю — бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну 

думками, з'ясування побутових стосунків 

Самостійні частини частин мови, які можуть виконувати синтаксичні ролі членів речення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


мови (підмет, присудок, додаток, означення та обставини) 

Семантика розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж 

у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і 

фразеологізмів 

Семантичне поле 1) частина дійсності, виділена в людському досвіді і теоретично має в 

даній мові відповідність у вигляді більш-менш автономної лексичної 

мікросистеми; 2) сукупність слів і виразів, слова і вирази мови, які 

покривають певну область значень. 

Семіотика наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та 

знакових систем в людському суспільстві (головним чином природні та 

штучні мови, а також деякі явища культури, системи міфів, ритуалів), 

природі (комунікація у тваринному світі) або в самій людині (зорове та 

слухове сприйняття тощо). Іншими словами, семіотика — це теорія 

знаків та знакових систем. 

Середньовічна 

англійська мова 

Англійська мова періоду 1-15 століття.  

Синекдоха один із засобів увиразнення поетичного мовлення, різновид метонімії. 

Синекдоха заснована на кількісному зіставленні предметів та явищ. 

Вживання однини у значенні множини і навпаки, визначеного числа 

замість невизначеного, видового поняття замість родового тощо 

Синонім слово, близьке або тотожне за значенням до іншого, Але відмінне від 

нього за звучанням 

Синонімічній ряд це група слів, що мають однакове чи подібне значення: всі слова 

об'єднуються навколо опорного, стрижневого слова або домінанти, яке 

є найуживанішим серед інших, стилістично нейтральним і найповніше 

виражає значення, властиве всім членам ряду 

Синтагма інтонаційно-смислова єдність, мінімальна інтонаційна одиниця 

мовлення, що виражає у певному контексті одне поняття і може 

складатися із одного слова, словосполучення і цілого речення 

Синтаксис розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та 

речень у мові 

Склад відрізок звукового плину мови з вершком порівняно більшої повноти 

голосу (голосності), складений з одного чи більше звуків, обмежений 

обабіч відрізками меншої голосності (чи «нульової» голосності на 

початку й у кінці слова) 

Складнопідрядне 

речення 

складне речення, в якому одне просте речення є головним, а інше 

(підрядне) граматично залежить від головного і з'єднується з ним за 

допомогою підрядного сполучника або сполучного слова 

Складносурядне 

речення 

складне речення, в якому прості (сурядні) речення рівноправні за 

змістом і пов'язані сурядними сполучниками. 

Складове скорочення 

(усічення) 

спосіб словотворення, в результаті якого утворюється скорочене слово, 

що включає до свого складу частину або частини тільки одного слова, 

не менше двохфонемного складу. 

Словник упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список 

заголовних слів, лексикографічно опрацьованих 

Словниковий склад  набір слів, які в активному та пасивному користуванні людини. 

Словосполучення  синтаксична конструкція, утворена з'єднанням двох або більше слів на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F


основі підрядного граматичного зв'язку - узгодження, керування або 

прилягання, та служить засобом номінації, позначаючи предмет, явище, 

процес, якість і т.д. 

Смислова група слово чи кілька слів, які виражають в певній ситуації окремий елемент 

реальності і містять в собі певну інтонаційну структуру 

Сонорні приголосні, при творенні яких голос переважає над шумом 

Соціалізація комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і 

цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член 

суспільства. Соціалізація виступає одним із основоположних 

соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині 

суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в 

суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції з метою 

встановлення її соціальності 

Соціальні стратегії прояв емпатії, кооперації, розпитування, звернення за допомогою, 

розподіл ролей, досягнення консенсусу, з’ясування наявності 

взаєморозуміння у процесі спілкування. 

Соціолінгвістика наукова дисципліна, що розвивається на перетині мовознавства, 

соціології, соціальної психології та етнології, яка вивчає комплекс 

питань, пов'язаних із суспільною природою мови, її громадськими 

функціями, механізмом впливу соціальних чинників на мову та роль, 

котру відіграє мова в житті суспільства. Найважливішими проблемами, 

якими займається соціолінгвістика, є соціальна диференціація мови, 

мова і нація, мовна ситуація, взаємодія мови й культури, двомовність і 

багатомовність, мова і суспільство, мовне планування, мовна політика 

тощо 

Спілкування передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої 

безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу 

Стандарт англійська 

мова 

мова офіційних документів, запроваджена Кекстоном в 1470. 

Староанглійська мова мова періоду середини 5 століття до 11 століття 

Статевий диморфізм   анатомічні відмінності між самцями і самицями одного і того ж 

біологічного виду, не враховуючи статевих органів 

Статеворольова 

соціалізація 

це формування особистості як представника певної статі 

Стилістика розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає 

функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, 

їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна 

стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) 

перекрої. Основний предмет вивчення — стиль в усіх мовознавчих 

значеннях цього терміна (індивідуальна манера виконання мовленнєвих 

актів, функціональний стиль мовлення, стиль мови тощо) 

Стилістична 

модифікація 

заміна в процесі перекладу елементів висловлювання, що належать до 

одного функціонального стилю, елементами іншого стилю. 

Стиль навчання відбір суб’єктом навчання і домінування у нього певної групи методів у 

загальній системі методів і прийомів навчання. 

Структуралізм  лінгвістичний напрям, за яким мова розглядається як структура.  

Сюжет Сукупність подій, дій, що визначають характер зображуваного; система 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


подій у літературному творі, через які письменник розкриває характери 

персонажів і весь зміст твору; тема, об'єкт зображення в живописному, 

музичному творі і т. ін. 

Таксономія 

 

сукупність принципів і правил класифікації лінгвістичних об'єктів (мов 

і мовних одиниць), а також сама ця класифікація. 

Тези коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті 

тощо. 

Теорія літератури галузь наукового знання про сутність, специфіку художньої літератури 

як мистецтва слова, про засади, методи її вивчення, критерії оцінки 

літературних творів 

Термін слово або словосполучення, застосоване для позначення деякого 

поняття 

Типологія  галуз лінгвістичної науки, яка здійснює порівняльний аналіз мов. 

Транскрипція  наукова система запису мови, що вживається в мовознавстві і має на 

меті послідовно відбити звуковий склад мови, чого часто не робить 

звичайна орфографічна система 

Трифтонг  складний голосний звук, що складається з трьох елементів, які 

утворюють один склад, що забезпечує фонетичну цілісність трифтонга. 

(Трифтонги характерні лише для тих мов, де є дифтонги, наприклад, 

для англійської мови). 

Троп слово, вживане в переносному значенні для характеристики будь-якого 

явища за допомогою вторинних смислових значень, актуалізації його 

«внутрішньої форми» 

Узгодження вид синтаксичного зв’язку між компонентами підрядних 

словосполучень, при якому залежне слово має бути у тій же 

граматичній формі, що і головне слово, тобто має бути в тому ж 

відмінку або числі. 

Федерація (від лат. federatio - союз) - форма державного устрою, союзна держава, 

що складається з ряду держав або державних утворень. Федерація має 

єдині законодавчі (здебільшого у складі двох палат) і виконавчі органи, 

а також загально федеральні законодавство, бюджет, збройні сили та 

громадянство. Водночас кожний суб'єкт (складова) федерації має свою 

конституцію, законодавчі і виконавчі органи 

Фемінізм  це набір рухів та ідеологій, спрямованих на визначення, створення і 

захист рівних політичних, економічних і соціальних прав жінок. Це 

включає в себе прагнення до встановлення рівних можливостей для 

жінок у сфері освіти та зайнятості 

Фонема найменша (неподільна) структурно-семантична звукова одиниця, що 

здатна виконувати деякі функції у мовленні 

Фонетика розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом 

вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності 

поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки 

Фонетична 

інтерференція 

відхилення або порушення нормативної вимови, що виникають у мові 

певної особи або цілого колективу під впливом іншої мови 

Фонологія розділ мовознавства, який вивчає структуру звукового складу мови 

(мовленнєві одиниці та засоби) і їхнє функціонування в мовній системі 

Фоностилістика мовознавча наука, яка вивчає частоту вживання фонем у різних стилях, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


їхню сполучуваність і співвідношення, аналізує звукові ефекти, 

вмотивовані змістом і образністю тексту 

Фразеологія розділ лінгвістики, який вивчає фразеологічні одиниці, ідіоми. 

Фрейм структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) 

людини і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на 

такому ситуативному шаблоні 

Фреймова семантика прикладна семантика, що оперує фреймами та близькими до них 

пропозиційними структурами (схеми, прототипи, гештальти тощо), 

призначеними для репрезентації смислу різноманітних мовних 

конструкцій 

Функціональна 

еквівалентність 

перекладу 

грунтується на визначенні функцій взаємодії елементів тексту шляхом 

порівняння реакції реципієнта тексту вихідною мовою. 

Художній стиль це стиль художньої літератури, який використовується в художній 

творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську 

психіку, почуття, думки через зміст і форму створених авторами 

поетичних, прозових текстів 

Художня деталь засіб словесного мистецтва, який полягає у виділенні особливо 

значущого елементу художнього образу 

Художня література складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного 

народу, епохи, людства; різновид мистецтва, власне, мистецтво слова, 

що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню 

реальність за законами краси 

Цитата невеликий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого 

опублікованого твору. Використовується іншою особою у своїй праці з 

обов'язковим посиланням на автора і джерело цитування з метою 

підтвердити чи розширити власне твердження 

Частини мови граматичні класи слів 

Числівник самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній 

порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? 

Чутливість до реєстру 

літер 

застосовується у пошукових запитах. Пошукові системи, чутливі до 

регістру, розрізняють заголовкові та малі літери в термінах пошукових 

виразів. 

Ядерні речення базові синтаксичні моделі. 
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