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■ Вивчення навчальної дисципліни 
«Теоретичний курс англійської мови» 
зорієнтовано на вирішення завдання 
теоретичної підготовки майбутніх філологів; 
підвищення у студентів інтересу до 
лексикології та стилістики сучасної 
англійської мови; опанування ґрунтовних 
знань словникового складу англійської мови, 
композиційних форм, стилістичних фігур, а 
також мовних засобів, їхньої функції у 
мовленні залежно від мети висловлення та 
ситуації спілкування у межах функціональних 
стилів, що є невід'ємною складовою 
формування професійної компетенції 
майбутніх фахівців.  



■ Мета навчальної дисципліни – забезпечити 

фахову підготовку студентів із дисципліни 

«Теоретичний курс англійської мови»; 

ознайомити студентів з найважливішими 

проблемами лексикології та стилістики 

англійської мови; вивчити базові питання 

основних розділів курсів лексикології та 

стилістики сучасної англійської мови; 

сформувати у студентів-філологів стилістичну 

компетенцію щодо філологічної, 

лінгвостилістичної інтерпретації текстів різних 

функціональних стилів мови. 



■ Навчальна дисципліна «Теоретичний курс 
англійської мови» активізує процес 
формування таких компетентностей:

здатність досліджувати лексичні явища англійської 
мови у їхній морфологічній специфіці, за значенням, 
сталими властивостями, лексико-стилістичними 
ознаками, походженням, діалектними розбіжностями; 
готовність аналізувати підходи щодо наукової 
інтерпретації та тлумачення основних теоретичних 
положень, проблем лексикології та стилістики 
англійської мови; здатність оперувати 
загальнолінгвістичною термінологією та 
термінологією з лексикології та стилістики англійської 
мови під час аналізу, обговорення тематичних питань; 
здатність інтерпретувати та проводити стилістичний 
аналіз текстів (мовленнєвих зразків, фрагментів 
текстів), що презентують різні функціональні стилі 
мови.



■ Очікувані результати навчання:

студент вміє аналізувати лексичну систему сучасної англійської 
мови; визначати та досліджувати особливості морфологічної 
будови слів сучасної англійської мови; знає особливості та 
принципи класифікації англійської фразеології; вміє 
досліджувати основні проблеми укладання англомовних 
словників; опрацьовувати наукову літературу вітчизняних та 
зарубіжних мовознавців з питань лексикології та стилістики 
англійської мови; сприймати текст як структурно-організаційну 
єдність, як “максимальну” одиницю мовної системи, що 
презентує своєю сутністю принцип діалектичної єдності форми 
та ідейного змісту; аналізувати виразні засоби й стилістичні 
прийоми на усіх рівнях мови; досліджувати їхню ідейну, 
конотативну та емотивну цінність у інтерпретації авторської 
інтенції; практикувати лінгвостилістичний аналіз текстів різних 
функціональних стилів; розвиває художньо-естетичний смак. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ

■ Тема 1. Lexicology as a branch of linguistics. 
Fundamentals. 

■ Тема 2. Semasiology. 

■ Тема 3. English Phraseology. 

■ Тема 4. Word-structure. Word-formation. 

■ Тема 5. Etymological survey of the English word-stock. 
Regional Varieties of the English Vocabulary. 

■ Тема 6. Fundamentals of English Lexicography. 

■ Тема 7. Generalities of Stylistics. Expressive Means and 
Stylistic Devices of all Language Levels. Stylistic 
Lexicology. 

■ Тема 8. Stylistics of Functional Styles: Problems, 
Definitions and Classification. 

■ Тема 9. Stylistic Categorization of the Text. Decoding 
Stylistics. 


