
 



 

 

 

 

 

Назва дисципліни Теоретичний курс (фонетика, граматика) 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Туган-Барановського,7, 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра початкової та дошкільної освіти 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 012 Дошкільна освіта 

Викладач (-і) Бойко Галина Олегівна, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Контактна інформація 

викладача 

е. пошта: halyna.boiko@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

П’ятниця 15.00-16.30 (кафедра початкової та дошкільної освіти, вул. Туган-Барановського, 7) 

 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/teoretychnyj-kurs-anhlijskoji-movy  

mailto:halyna.boiko@lnu.edu.ua
https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/teoretychnyj-kurs-anhlijskoji-movy


 

Інформація про дисципліну Курс «Теоретичний курс англійської мови (фонетика, граматика)» призначено для бакалаврів третього 

року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні підходи до 

оволодіння теоретичними основами фонетики і граматики англійської мови; використання теоретичних 

навичок фонетики і граматики англійської мови для їхнього практичного використання в усному мовленні. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теоретичний курс англійської мови (фонетика, граматика)» є нормативною дисципліною з 

спеціальності  012 «Дошкільна освіта» для освітньої програми «Дошкільна освіта» , яка викладається в 6  

семестрі в обсязі__6_кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни 
Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретичними основами англійської мови; розкриття основних  

особливостей англійської мови в порівнянні з рідною (українською) мовою; розвиток і вдосконалення 

навичок практичного використання мовних одиниць і граматичних структур в усному мовленні. 

Література для вивчення 

дисципліни 

 Базова 

1. Верба Л. Г. Історія англійської мови. — Вінниця: Нова книга, 2004.  — 304 p. 

2. Alexander L.G. Longman English Grammar. – London and New York, 1996. 

3. Baugh A.C., Cable Th. A History of the English Language. — Fifth Edition. — London: Routledge, 2002. — 

447 p. 

4.  Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 2000. 

Допоміжна 

5. Буракова О.В. Modern English Grammar.   Львів “Студії”, 1995. 

6. Іванова І.П., Чахоян Л.П., Бєляєва Т.М. Історія англійської мови. Підручник. Хрестоматія. Словник. - 

М., 1999. 

7.Test Your Grammar and Usage.  Cambridge First Certificate. Cambridge Press.  1999. 

Інформаційні ресурси  

8.. https://grammarway.com/ua 

9. https://www.dinternal.com.ua/grammar/ 

10. https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4184 

11. https://ua1lib.org/book/3240627/c4c70a  

Обсяг курсу Загальна кількість  _180___  годин аудиторних занять.  

З них __48___ годин практичних занять,  __24____ годин лекційних занять та _108_ годин самостійної 

роботи 

https://grammarway.com/ua
https://www.dinternal.com.ua/grammar/
https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4184
https://ua1lib.org/book/3240627/c4c70a


Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

  Знати ((ЗК-1; ФК-8,10)): 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 (ПРН-1): 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. 

 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), виконання індивідуальних завдань, 

проектна діяльність. 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

МКР – 30 балів 

Самостійна робота  – 20 балів 

Ключові слова Теоретичні основи, фонетика, граматика, комунікація, фонетичні явища, граматичні явища,  мовні одиниці, 

усне мовлення, види мовленнєвої діяльності. 

Формат курсу Очний, заочний 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік (6 семестр) 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Іноземна мова», «Країнознавство», 

«Педагогіка», «Психологія», «Лінгвістика». 



Питання до екзамену Теми для обговорення: 

1.  Language and speech.  

2. Language as a system and structure. 

3. Syntagmatic and paradigmatic relations. 

4. Linguistic levels. 

5. Isomorphism.  

6. 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, grammatical 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. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

                                                                                 Схема курсу 1 семестр 



Тиж. Тема, план, короткі тези Форма діяльності (заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 
дискусія, групова 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін виконання 

 Модуль 1.  Основи фонетичного курсу.   

 

1 
Змістовий модуль 1. Фонетика. 

Тема 1.  Походження  англійської  мови.   

Вступ до теоретичної фонетики англійської 

мови. 

Лекційне заняття 1 ( 2 год.)  
 
 

1,4,6,9,10,16 

Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №1 (2 год.); 

практичного заняття №2 (2 

год.); завдання самостійної 

роботи (9 год.). 

1 тиждень 

Періодизація  історії англійської. Практичне заняття 1(2 год.) 

 Аналіз теоретичної фонетики англійської 

мови. 

Практичне заняття 2(2 год.) 

2 Тема 2.  Теорія фонеми. Артикуляційні та 

акустичні особливості звукової  системи 

англійської мови. Фонетичні і фонематичні 

поняття. 

Лекційне заняття, 2 год. 1,7,15,16 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №3 (2 год.); 

практичного заняття №4 (2 

год.); завдання самостійної 

роботи (9 год.). 

2 тиждень 

Сегментивні фонеми сучасної англійської 

мови. 

Практичне заняття 3(2 год.) 

Практичне заняття 4(2 год.) 

3 Тема 3.  Асиміляція приголосних звуків. 

Редукція голосних звуків. Наголос. Види 

наголосів. Стилістичні прийоми, що 

передаються фонетичними засобами. 

Лекційне заняття, 2 год. 1,7,15,16 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №5 (2 год.); 

практичного заняття №6 

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

3 тиждень 

Артикуляційні зміни голосник та 

приголосних фонем сучасної англійської 

мови 

Практичне заняття 5,6  (4 

год.) 

4 Змістовий модуль 2. Стилістика. 

Тема 4.  Склад та його структурна будова.  

Функції складу в мовній системі. 

Правила фонотактики в англійській мові. 

 

Лекційне  заняття 2 год. 

1,4,6,15 Опрацювати 

лекційний матеріал і 

виконати завдання 

практичного заняття 

№7 (2 год.); 

практичного заняття 

№8 (2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

4 тиждень 

Складова і акцентологічна структура 

сучасної англійської мови.   

Практичне заняття 7,8- 4 год. 



5 Тема 5.   Значення слова. Фразеологізми. 

Фразеологія сучасної англійської мови. 

Лекційне заняття 2 год. 1,4,6,15 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №9 (2 год.); 

практичного заняття №10 

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

5 тиждень 

Використання фразеологізмів у сучасній 

англійській мові. 

Практичне заняття 9, 10 - 4 

год. 

6 Тема 6.  Поняття про інтонаційний стиль. 

Класифікація інтонаційних стилів. 

Лекційне заняття 2 год. 1,4,6,15 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №11 (3 год.); 

завдання самостійної 

роботи (9 год.). Здійснити 

контроль М І (1 год.). 

6 тиждень 

Інтонаційні стилі в сучасній англійській 

мові. 

Практичне заняття 11 - 3 год. 

 

Контроль М І. Тестовий контроль 12- 1 год. 

 

Модуль 2.Основи граматики.  

7 Змістовий модуль 3. Морфологія. 

Тема 7.   Основні частини мови: іменник, 

дієслово. 

Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати 

лекційний матеріал і 

виконати завдання 

практичного заняття 

№12 (2 год.); 

практичного заняття 

№13 (2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

7 тиждень 

Іменник. Практичне заняття 13 - 2 год. 

Дієслово. Практичне заняття 14 - 2 год. 

8 Тема 8.  Прикметник, займенник. Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №14 (2 год.); 

практичного заняття №15 

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

8 тиждень 

Прикметник.  Практичне заняття 15 - 2 год. 

Займенник. Практичне заняття 16 - 2 год. 

9 Тема 9.  Прислівник. Числівник. Службові 

частини мови. 

Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №16 (2 год.); 

9 тиждень 

Прислівник.  

 

Практичне заняття 17 - 2 год. 

 



 
 

 

Числівник. 

Службові частини мови. 

Практичне заняття 18 - 2 год. 

 

практичного заняття №17 

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

13 Змістовий модуль 4. Синтаксис. 

Тема 10.   Функціональні частини мови. 

Основні поняття синтаксису.  

Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №18 (2 год.); 

практичного заняття №19  

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

13 тиждень 

Функціональні частини мови.  

 

Практичне заняття 19 - 2 год. 

Основні поняття синтаксису. Практичне заняття 20 - 2 год. 

14 Тема 11.  Словосполучення. Речення. Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати 

лекційний матеріал і 

виконати завдання 

практичного заняття 

№20 (2 год.); 

практичного заняття 

№21 (2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

14 тиждень 

Головні члени речення. Практичне заняття 21, 22 - 4 

год. 

15 Тема 12.  Другорядні члени речення. 

Складне речення. 

Лекційне заняття, 2 год. 3,5.8,13,14 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №22 (2 год.); 

практичного заняття №23 

(2 год.); завдання 

самостійної роботи (9 

год.). 

15 тиждень 

Другорядні члени речення. Практичне заняття 23, 24 - 4 

год. 

16 Контроль ЗМ ІІ. 
 

Тестовий контроль  1 год. 

 

 

 

3,5.8,13,14 Опрацювати лекційний 

матеріал і виконати 

завдання практичного 

заняття №24 (3 год.); 

завдання самостійної 

роботи (9 год.). Здійснити 

контроль М ІІ (1 год.). 

16 тиждень 



 

  



 
 

 



 



  


