
Анотація дисципліни 

Лексикологія англійської мови 

Освітньо-професійна програма                             

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредити ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диференційований залік.  

Курс «Лексикологія англійської мови» має на меті забезпечення наукового розуміння 

теоретичних основ вивчення лексичного складу англійської мови і сучасних методів 

лексикологічних досліджень з урахуванням сучасного стану розвитку науки про мову.      

Завдання курсу – сформувати у студентів системно-наукове поняття про лексичний склад 

англійської мови з урахуванням досягнень сучасних лінгвістичних досліджень з таких розділів 

науки про мову, як етимологія, словотвір, семантика, фразеологія. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії; ЗК3. Здатність до міжособистісної 

взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня; 

СК2. Здатність забезпечувати навчання учнів англійської мови та спілкуватися нею у 

професійному колі; СК3. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички 

учнів; СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати 

різні методи й методики аналізу україномовних та англомовних текстів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування зі 

школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права 

людини та суспільні цінності; ПРН12 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і 

збагачення усного й писемного мовлення школярів англійською мовою; ПРН13 Застосовувати в 

освітньому процесі прийоми розвитку мовно-комунікативних навичок; ПРН25  Порівнювати мовні 

та літературні факти, явища, визначати їхні подібності й відмінності, вміти аналізувати 

україномовні та англомовні тексти різних типів. 

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: професійна діяльність за 

фахом.  

Мова викладання – українська, англійська. Викладач – – к. пед н. Перевознюк В. В. 

 


