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Анотація навчальної дисципліни: “Загальна теорія другої іноземної мови”  
для студентів 6 курсу денної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: (1) ЯН–61; (2) ЯЮ–61; (3) ЯФ–61; 
(4) ЯЯ–61; (5) ЯК–61, (6) ЯІ–61); напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва спеціальності: 8.02030302 “Мова і 
література (німецька)”, шифр і назва спеціалізації: 8.02030304 “Переклад” (німецька мова); (2) шифр і назва спеціальності: 
8.02030304 “Переклад” (німецька мова), шифр і назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і література (німецька)”; (3) шифр і назва 
спеціальності: 8.02030302 “Мова і література (французька)”, шифр і назва спеціалізації: 8.02030304 “Переклад” (французька 
мова); (4) шифр і назва спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (французька мова), шифр і назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і 
література (французька)”; (5) шифр і назва спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (китайська мова), шифр і назва спеціалізації: 
8.02030302 “Мова і література (китайська)”; (6) шифр і назва спеціальності: 8.02030304 “Переклад” (іспанська мова), шифр і 
назва спеціалізації: 8.02030302 “Мова і література (іспанська)”; освітньо–кваліфікаційний рівень підготовки фахівців з галузі 
знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 8.02030302/8.02030304 “магістр”.  
 
 РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Шамаєва Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
методики та практики викладання іноземної мови; Чорновол–Ткаченко Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови; Дудоладова Ольга Василівна, кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” складена відповідно до освітньо–
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів наук з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є англомовні навички та вміння.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Тематичний блок № 1 (11 навчальний семестр); 
2. тематичний блок № 2 (11 навчальний семестр); 
3. тематичний блок № 3 (11 навчальний семестр). 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” є формування у студентів 

знань про функціональні стилі та експресивні мовні засоби сучасної англійської мови; ознайомлення студентів з базовими 
питаннями основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови, включаючи її предмет та завдання, словотвір, 
морфологічну та семантичну будову англійського слова, етимологічні засади англійської лексики, фразеологію сучасної 
англійської лексичної системи, варіанти і діалекти сучасної англійської мови; ознайомлення студентів з основними 
граматичними закономірностями сучасної англійської мови як системи, що складається з різних рівнів та категорій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” є формування у студентів 
вмінь і навичок аналізу текстів різноманітного стильового та жанрового напрямку; поглибленні знань, отриманих у базових 
теоретичних курсах з лінгвістичних дисциплін у лексикологічному річищі, розвиненні науково-дослідницького аналітичного 
мислення у філологічних розвідках з фокусом на цілях та завданнях лексикології та теоретичної граматики сучасної англійської 
мови у контексті вивчення мовних явищ на базі опанування поняттєво-термінологічного апарату та використання знань                          
з лексикології та теоретичної граматики сучасної англійської мови при аналізі фактичного матеріалу з урахуванням 
лінгвокультурологічних аспектів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: у результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
 знати: об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади стилістики, основні поняття та коло проблем 
стилістичних студій; об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади лексикології, базові питання 
лексикологічних студій ХХІ сторіччя, етимологічний склад вокабуляру англійської мови, способи словотворення, провідні 
положення семасіології, фразеології, неології, полісемії, синонімії та антонімії англійської мови; об’єкт, предмет, мету, 
завдання, теоретико-методологічні засади, базові питання теоретичної граматики сучасної англійської мови, а саме: підстави 
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для класифікації слів на частини мови, граматичні та лексико-граматичні категорії різних частин мови, типи синтаксичних 
зв’язків, типи речень.  
 вміти: розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць сучасної стилістики, застосовувати отримані 
знання з метою розрізняти експресивні мовні засоби, що належать до різних мовних рівнів та притаманні різним 
функціональним стилям, а також ефективно використовувати теоретико-методологічну базу стилістики з метою аналізу 
мовно-мовленнєвого матеріалу; розуміти і доцільно користуватися метамовою сучасної лексикології, застосовувати знання, 
одержані у базових теоретичних курсах з мовознавства у лексикологічному скопусі, ефективно використовувати теоретико-
методологічну базу лексикології задля осмислення, класифікації та інтерпретативно-компаративного аналізу фактичного 
матеріалу з розумінням/ виявленням загальних законів лексичної семантики англійської мови, обґрунтовуючи значущість 
кожного складника семантичної структури слова, удосконалюючи свою лінгвокультурологічну базу як необхідний вимір 
міжкультурної діяльнісної компетенції філолога ХХІ століття; розуміти та коректно використовувати термінологічний 
апарат теоретичної граматики, проводити самостійний аналіз мовленнєвих явищ, спираючись на отримані знання, 
здійснювати порівняльний аналіз граматичної структури першої та другої іноземної мови, що вивчаються студентом, 
застосовувати отримані знання для проведення самостійної дослідницької та науково-дослідної роботи на завершальному 
етапі навчання у ВНЗ. 
 

2. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література,  

видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
(для опрацювання тематичних фокусів з тематичного блоку № 1 –– “Стилістика англійської мови”) 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  
або у електронній версії) 

1. Дудоладова О.В. Навчально–методичний посібник зі стилістики англійської мови / Дудоладова О.В. –– 
Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. –– 44 с. 
 

Література, видана в Україні 
1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови [англ.]. / Єфімов Л.П. –– Видавництво: Вінниця: “Нова книга”, 
2004. –– 240 с. 

Література, видана за кордоном 
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / Арнольд И.В. М.: Флинта, Наука, 2002. — 384 с. 
— ISBN: 5–02–022688–2. 
2. Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. –– Л. : Учпедгиз, 1960. –– 261с. 
3.  Galperin L.R. Stylistics / Galperin L.R. –– M.: Higher School Publ. House, 1971. –– 343 p. 
4. Ilyish B.A. The Structure of Modern English / Ilyish B.A. –– M.–L., 1971. –– 180 c. 
5. Jackson H. Words and their meaning / Jackson H. –– New York: Longman, 2007. –– 279 p. 
6.  Kiselyova L.A. & others. A Practical Hand-Book of Russian Style. –– М.: Progress Publ., 1966. –– 210 p. 
7. Kukharenko V.A. Seminars in Style / Kukharenko V.A. –– M.: Higher School Publ. House, 1971. –– 184 p. 
 

Базова література,  
видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

(для опрацювання тематичних фокусів з тематичного блоку № 2 –– “Лексикологія англійської мови”) 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 
1.  Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови : конспект лекцій (із завданнями) / Шамаєва Ю.Ю. ––                        
Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. –– 88 с. 
 

Література, видана в Україні 
1. Гороть Є.І. Нариси з лексикології сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова С.В. –– Луцьк: 
РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. –– 372 с. 
2. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика = “English Lexicology Theory & 
Practice”. [англ.]. / Ніколенко А.Г. –– Вінниця: Нова Книга, 2007. –– 528 с.  
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів; лист № 1.4/18-Г-421 від 04.07.06 
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Література, видана за кордоном 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / Арнольд И.В. – М.: Высш. шк., 1986. –– 296 с. 
2. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. –– М.: 
Дрофа, 2007. –– 287 с. 
3.  Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П.Кочерган. – К.: Академія, 2010. –– 463 с. 
4.  Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков / Н.Б. Мечковская. –– 
М.: Флинта, 2006. –– 312 с. 
5.  Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія та практика / А.Г.Ніколенко. – Вінниця:                                   
Нова Книга, 2007. –– 528 с. 
6. Лексикология английского языка : [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Р.3. Гинзбург, С.С. Хидекель, 
Г.Ю. Князева, А.А. Санкин. — 2–е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство “Высшая школа”, 1979. — 269 с. 
(R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY. –– 
SECOND EDITION. –– Revised and Enlarged). 

Допоміжна література 
(для опрацювання тематичних фокусів з тематичного блоку № 2 –– “Лексикологія англійської мови”) 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
або у Харківській державній науковій бібліотеці) 

1. Гороть Є.І. Нариси з лексикології сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова. – Луцьк: РВВ “Вежа” 
Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – 372 с. 
2. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. –  Львів: ПАІС, 2012. 
– 228 с. 
3. Козуб Л.С. Modern English Lexicology / Л.С.Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 132 с. 
4. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 208 с. 
5. Jackson H. Words and their meaning. – New York: Longman, 2013. – 279 p. 

2.1. Інформаційні ресурси 
(для опрацювання тематичних фокусів з тематичного блоку № 2 –– “Лексикологія англійської мови”) 

1. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. (2007) URL: http: www. Philology.ru/lin-
guistics/lakoff-johnson-90.htm 
2. Bickerton D. Language evolution: A brief guide for linguists. (2005). 
URL: http://www.derekbickerton.com/blog/SCIENCE/_Archives/2005/7/1/989799.html 
3. Hoffmeyer J. Life and reference.2001. URL: http://www.c3.lang.gov/~rocha/pattee/hoffmeyer. 
4. Fauconnier G. Introduction to Lexicology Methods and Generalizations [Електронний ресурс] / Gilles Fauconnier // 
Methods and Generalizations. In T. Janssen and G. Redeker (Eds). Scope and Foundations of Cognitive Linguistics. The 
Hague: Mouton De Gruyter. Cognitive Linguistics Research Series. . – Режим доступу 
: http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Fauconnier_99.html.  
5. Grady J. Blending and Metaphor [Електронний ресурс] / J. Grady, T. Oakley, S. Coulson. – Режим доступу : 
http://markturner.org/blendaphor.html 

Базова література,  
видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

(для опрацювання тематичних фокусів з тематичного блоку № 3 –– “Теоретична граматика англійської мови”) 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 
1.  Морозова О.І. Теоретична граматика сучасної англійської мови : матеріали до лекційного курсу та 
завдання для самостійної роботи / Морозова О.І. –– Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н.Каразіна, 2010. –– 60 с. 

Література, видана за кордоном 
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : [учебник для студентов филол. фак. ун-тов и 
фак. англ. яз. педвузов] / Блох М.Я.  –– М.: Высш. школа, 1983. –– 383 с. 
2. Хаймович Б.С. Теоретическая грамматика английского языка / Б.С.Хаймович, Б.И. Роговская. –– М. : 
Высш. школа, 1987. –– 298 с. 

Додаткова література, видана за кордоном 
1. Иванова И.Я. Теоретическая грамматика современного английского языка / Иванова И.Я., Бурлакова В.В., 
Почепцов Г.Г. –– М. : Высш. школа, 1981. –– 302 с. 

http://www.derekbickerton.com/blog/SCIENCE/_Archives/2005/7/1/989799.html
http://www.c3.lang.gov/%7Erocha/pattee/hoffmeyer
http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Fauconnier_99.html

