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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання  навчальної дисципліни є:  ознайомлення студентів з 

теоретичними основами англійської мови; розкриття основних особли-

востей англійської мови в порівнянні з рідною (українською) мовою;  роз-

виток і вдосконалення навичок практичного використання мовних оди-

ниць.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Теоретичний  курс
англійської мови (фонетика, граматика)» є:

 методичні  – узагальнення  та  систематизація  теоретичних  знань  про
англійську  мову;  вивчення  словникового  складу  англійської  мови  в
діахронічному  та  синхронічному  аспектах;  ознайомлення  студентів  з
виникненням  та  історичним  становленням  англійської  мови;  вивчення
граматичних і лексико-стилістичних ознак англійської мови;

 пізнавальні  – усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи

понять,  через  яку  може  сприйматися  дійсність;  порівняння  явищ
англійської  мови  з  рідною  мовою;  оволодіння  знаннями  про  культуру,
історію,  реалії  та  традиції  англомовних  країн;  удосконалення
інформаційної  культури  студентів  (уміння  працювати  зі  словниками,
підручниками,  хрестоматіями та додатковою літературою із  залученням
Інтернету тощо);

 практичні – удосконалення навичок практичного володіння англійською

мовою;  поглиблення  навичок  критичного  мислення  у  роботі  із
спеціальною літературою;  висловлення  своєї  точки  зору на  те  чи інше
лінгвістичне  явище;  удосконалення  професійно-педагогічної  підготовки
майбутнього  вихователя  закладу  дошкільної  освіти  з  правом  навчання
дітей англійської мови.

1.3.  Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:

знати: основні  теоретичні  положення  дисципліни,  основні  фонетичні

терміни,  фонетичну  структуру  англійської  мови;  правильне  вживання  звуків,

інтонації та наголосів в англійській мові; визначення основних термінів (мова,

мовні  рівні,  синхронія,  діахронія  тощо);  історичні  віхи  розвитку  фонетики і

граматики англійської мови та етапи її дослідження та вивчення.



вміти: аналізувати основні наукові досягнення лінгвістичних досліджень, 

застосовувати їх під час з'ясування мовних проблем; фонетично та інтонаційно 

правильно вимовляти звуки, слова і речення; самостійно переробляти поточну 

наукову інформацію з фонетичних і граматичних досліджень мови.

Міждисциплінарні зв'язки: теоретична фонетика і граматика англійської мови

досліджується у тісному зв'язку з філософією, логікою, соціолінгвістикою, літе-

ратурознавством, історією. Цей предмет вміщує комплекс гуманітарних і точних

наук, що спонукає до підвищення інтелектуального рівня майбутнього фахівця-

дошкільника.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи фонетичного курсу.
Змістовий модуль 1. Фонетика. 
Тема  1.  Походження  англійської  мови.  Періодизація  історії  англійської

мови. 
Тема 2.  Предмет, мета, завдання та основні поняття теоретичного курсу

англійської мови (фонетика, граматика) як окремої галузі лінгвістичної науки.
Теорія  фонеми.  Артикуляційні  та  акустичні  особливості  звукової  системи
англійської мови. Поняття коартикуляції.

Тема 3. Асиміляція  приголосних  звуків.  Редукція  голосних  звуків.
Наголос. Звуковий  символізм. Стилістичні  прийоми,  що  передаються
фонетичними засобами.

Змістовий модуль 2. Стилістика.
Тема 4.  Склад та його структурна будова та функції  в  мовній системі.

Правила фонотактики в англійській мові.
Тема 5.  Значення слова. Фразеологія сучасної англійської мови.
Тема 6. Поняття  про  інтонаційний  стиль.  Класифікація  інтонаційних

стилів.
Модуль 2. Основи граматики.
Змістовий модуль 3. Морфологія. 
Тема 7. Морфологія. Основні частини мови: іменник, дієслово. 
Тема 8. Прикметник, займенник.



Тема 9. Прислівник. Числівник. Службові частини мови.
  Змістовий модуль 4. Синтаксис.

Тема 10. Функціональні частини мови. Основні поняття синтаксису.
  Словосполучення. Речення.
  Тема 11. Другорядні члени речення.

Тема 12. Складне речення.
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Орієнтований  перелік  теоретичних  питань  до  іспиту  (тестовий
контроль):

1. Періодизація історії англійської мови.
2. Теорія фонеми 
3. Поняття коартикуляції.
4. Артикуляційні та акустичні особливості звукової системи англійської мови.
5. Асиміляція приголосних звуків. 
6. Редукція голосних звуків. 
7. Наголос. Звуковий символізм.
8. Стилістичні прийоми, що передаються фонетичними засобами.
9. Склад та його структурна будова та функції в мовній системі. 
10. Правила фонотактики в англійській мові.
11. Значення слова. 
12.    Фразеологія сучасної англійської мови.
13. Поняття про інтонаційний стиль. 
14. Класифікація інтонаційних стилів.
15. Морфологія. Основні частини мови.
 16. Іменник. Категорія числа.  Майбутній тривалий час.
17. Вживання  артикля  з  незлічуваними  іменниками.  Вживання  артикля   з
абстрактними іменниками та іменниками, що характеризують цілий клас.
18. Вживання артикля з власними назвами. Минулий перфектний.
19. Прикметник.  Ступені порівняння. Займенник.
20. Особові  займенники.  Присвійні  займенники.  Теперішній  тривалий
перфектний.
21. Числівник.  Кількісні  та  порядкові  числівники.  Минулий  тривалий
перфектний.
22. Теперішній неозначений час. Пасив групи часів Indefinite.
23. Минулий неозначений час. Пасив групи часів Continuous.
24. Майбутній неозначений час. Пасив групи часів Perfect.
25. Майбутній з точки зору минулого.
26. Теперішній тривалий час. Минулий тривалий час.
27. Узгодження часів. Модальні дієслова can, may, must.
28. Модальні дієслова Should, ought to, have to, to be to.
29. Модальні дієслова Shall, will, would, need, dare.
30. Умовні речення.

1. Language and speech. Language as a system and a structure.
2. Syntagmatic and paradigmatic relations.
3. Linguistic levels.
4. Isomorphism.



5. Lexical and grammatical meaning of the word.
7. Essentials of morphology. 
8. Morpheme. Allomorpheme. 
9. The problem of the parts of speech. 
10. Basic notions of grammar: grammatical category, grammatical meaning, gram-
matical form.
11. The noun. 
12. The category of number.
13. The category of case.
14. The category of gender.
15. The problem of the article.
16. Types of the adjectives.
17. The grammatical categories of the adjectives.
18. Morph. Semanteme.
19. Aspects of a sentence (structural, semantic).
20. Paradigmatic and syntagmatic relation in the grammatical structure.
21. The complex sentence. 
22. Means of connection.
23. The  subject matter and goal of syntactic theory.
24. Basic assumptions of Syntax.
25. Types of syntactic relations and means of their expression.
26. Syntactic relations between the components of a phrase.
27. English scientific grammar about word combination.
28. The description of a word-phrase (formal, semantic, functional).
29. Principles of classification of sentences. 
30. Classification of phrases.

Примітки:
1. Програма  нормативної  навчальної  дисципліни  визначає  місце  і  значення

навчальної  дисципліни,  її  загальний  зміст  та  вимоги  до  знань  і  вмінь;  є
складовою державного стандарту вищої освіти; розробляється закладом вищої
освіти..

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної
програми.

3. Формат бланка А4 (210297 мм.).


