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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови ” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів наук з філології освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр  

 
 
спеціальності 
035 Філологія (англійська) 
 
спеціалізації 
германські мови та літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Загальна теорія другої іноземної мови ” є 

створення теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку 
навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки окремих питань 
порівняльної лексикології, граматики та стилістики англійської та української мов та ведення 
науково-дослідницької роботи. У курсі викладаються головні положення лексикології, граматики 
та стилістики англійської мови у порівнянні з українською. Курс тісно пов’язаний із циклом інших 
теоретичних лінгвістичних дисциплін, адже перекладацька компетенція потребує не тільки 
високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних 
закономірностей функціонування мовної системи.   

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” є 

ознайомити студентів з історією розвитку, методологією, сучасним станом та перспективами 
розвитку лексикології, граматики та стилістики англійської мови у порівнянні з українською; 
забезпечити засвоєння студентами необхідної фахової термінології; сприяти усвідомленню 
студентами необхідності ґрунтовної і всебічної філологічної підготовки для кваліфікації 
перекладача.   

 
 

1.3. Кількість кредитів: 
Денна форма навчання: 
11-й семестр: 12 
1.4. Загальна кількість годин: 
Денна форма навчання: 
11-й семестр: 360 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
6-й 

Семестр 
11-й 

Лекції 
48 год. 

Практичні, семінарські заняття 



не передбачаються 
Лабораторні заняття 
не передбачаються 
Самостійна робота 

312 год. 
Індивідуальні завдання  

не передбачаються 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку лексикології, 

граматики та стилістики англійської мови у порівнянні з українською; науково-методологічну базу 
та термінологію сучасної порівняльної лексикології, граматики та стилістики.  

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі лексикології, граматики та стилістики 
англійської мови; використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності. 

 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
11 семестр 

Розділ 1. Основні положення порівняльної лексикології, граматики та стилістики 
англійської та української мов. 

Тема 1. Предмет, мета та базові поняття порівняльної лексикології, граматики та 
стилістики англійської та української мов. 

Тема 2. Ономасіологія. 
Тема 3. Семасіологія. 
Тема 4. Фразеологія. 
Тема 5. Етимологія. 
Тема 6. Загальна характеристика граматичної будови мови. Загальні принципи 

граматичного аналізу мови. 
Тема 7. Морфологія. 
Тема 8. Синтаксис. 
Тема 9. Основні поняття стилістики. 
Тема 10. Стилі і форми мови. 
Тема 11. Стилістичні засоби української та англійської мов. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

усього                            у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
11 семестр 

Тема 1. 32 4    28 
Тема 2. 32 4    28 
Тема 3. 32 4    28 
Тема 4. 32 4    28 
Тема 5. 32 4    28 
Тема 6. 32 4    28 
Тема 7. 32 4    28 



Тема 8. 32 4    28 
Тема 9. 32 4    28 
Тема 10. 32 4    28 
Тема 11. 40 8    32 
Усього годин за 7-й 
семестр 

360 48    312 

Усього годин за 
навчальний рік  

360 48    312 

 
4. Теми лекцій 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет, мета та базові поняття порівняльної лексикології, 
граматики та стилістики англійської та української мов. 

4 

2 Ономасіологія. 4 
3 Семасіологія. 4 
4 Фразеологія. 4 
5 Етимологія. 4 
6 Загальна характеристика граматичної будови мови. Загальні 

принципи граматичного аналізу мови. 
4 

7 Морфологія. 4 
8 Синтаксис. 4 
9 Основні поняття стилістики. 4 
10 Стилі і форми мови. 4 
11 Стилістичні засоби української та англійської мов 8 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин Форма контролю 

1 Предмет, мета та базові поняття 
порівняльної лексикології, граматики та 
стилістики англійської та української мов. 

28 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
2 Ономасіологія 28 Винесено на 

підсумковий 
контроль 

3 Семасіологія 28 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
4 Фразеологія 26 Винесено на 

підсумковий 
контроль 

5 Етимологія 28 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
6 Загальна характеристика граматичної 

будови мови. Загальні принципи 
граматичного аналізу мови. 

26 Винесено на 
підсумковий 

контроль 



7 Морфологія 28 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
8 Синтаксис 28 Винесено на 

підсумковий 
контроль 

9 Основні поняття стилістики 28 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
10 Стилі і форми мови 28 Винесено на 

підсумковий 
контроль 

11 Стилістичні засоби української та 
англійської мов 

32 Винесено на 
підсумковий 

контроль 
 

7. Індивідуальні завдання 
 
Програмою не передбачаються. 

 
7. Методи контролю 

 
1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 

8. Схема нарахування балів 
 

Бали за роботу в семестрі Бали за підсумкову роботу Сума балів 

15 85 100 
 
Бали за роботу в семестрі нараховуються відповідно до відвідування занять 

(максимальна кількість балів – 15). 
 

Форми контролю: 
на модульній контрольній роботі – формалізований тест 
 
Критерії оцінювання:  
 
Оцінювання складається з двох компонентів: (1) робота в семестрі (60 балів); (2) 

модульна контрольна робота (40 балів) 
(1). Робота в семестрі. Студент отримує бали за письмові відповіді на отримані питання 

(40 б) і відвідування лекцій (20 б). 
Критерії оцінювання та бали: 
40 б: розгорнута, максимально повна відповідь; 
35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 
ключового значення; 
30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації; 
20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні 
окремі помилки; 



10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації 
пропущена, наявні серйозні помилки; 
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі. 
 
Відвідування занять. Бали знімаються за необґрунтовані пропуски занять: 
0 – 1 пропуск: 20 б 
2 – 3 пропуски: 15 б 
4 – 6 пропусків: 10 б 
7 – 9 пропусків: 5 б 
У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей 
компонент не нараховуються. 
 
(2). Модульна контрольна робота: проходить у формі формалізованого тесту за 
принципом множинного вибору (30 запитань з 4 варіантами відповіді кожне). 
 
Критерії оцінювання та бали: 
36 – 40 б: 90 – 100% 
32 – 35 б: 80% – 89% 
28 – 31 б: 70% – 79% 
24 – 27 б: 60% – 69% 
20 – 23 б: 50% – 59 % 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
80-89 добре  70-79 
60-69 задовільно  50-59 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

9. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова 
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов / 

И. В. Арнольд. – 10-е узд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – С. 191 
2. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. 
– С. 57-58 

3. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. 
Навчально-методичний посібник / Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. – Вінниця: НОВА 
КНИГА, 2011. – С. 33 

4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов (посібник для 
перекладацьких відділень вузів). – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с. 

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний 
посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с. 



6. Мартинюк А.П. Порівняльна морфологія англійської та української мов: навчально-
методичний посібник / А.П.Мартинюк. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 
64 с.  

7. Порiвняльнi дослiдження з граматики англiйської, української, росiйської мов. – К. : 
Наукова думка, 1981. – 354 с. 

 

Допоміжна 
1. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-

К, 2006. – 716 с. 
2. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підруч. Для ін-тів і фак. інозем. мов. – 

Х.: Основа, 1993. – 255 с. 
3. Беляевская Е.Г. Семантика слова: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: 

Высшая школа, 1987. – 128 с. 
4. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. пособие. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 126 с.  
5. Fischer R. Lexical change in present-day English: A corpus-based study of the motivation, 

institutionalization, and productivity of creative neologisms: Tubingen: Narr, 1998. – IX. – 
209 c. 

6. Lewis N. Instant word power. – New York etc.: Signet, 1981. – XIV. – 386 c. 
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