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Передмова 

Навчально-методичний посібник з теоретичного курсу 

англійської мови призначений для студентів спеціальності 

«Початкова освіта. Спеціалізація: англійська мова», має на меті 

формування у студентів вищих навчальних педагогічних закладів 

знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми дисципліни 

«Теорія сучасної англійської мови», орієнтує їх на активну 

пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю. 

Завданнями посібника «Теорія сучасної англійської мови» є 

ознайомлення студентів з сучасним підходом до вивчення питань 

курсу, озброєння студентів знаннями про наукові досягнення як 

вітчизняного так і зарубіжного мовознавства; озброєння студентів 

знаннями про прийняті визначення понять, що вивчаються; найбільш 

прийняту трактовку мовних явищ, що розглядаються; розширення 

нормативних знань та відомостей про англійську мову; формування у 

студентів уявлення про системність лексичного складу англійської 

мови, структуру англійської мови та правила її функціонування в 

процесі комунікації, удосконалення професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Теорія сучасної англійської мови ґрунтується на 

міждисциплінарному підході, тим самим сприяючи поглибленню 

загальної ерудиції студентів. Теорія сучасної англійської мови вивчає 

основні лексико-граматичні особливості сучасної англійської мови, 

що передбачає розширення нормативних відомостей про англійську 

мову, узагальнення й систематизацію знань про неї, висвітлення 

вузлових питань, що складають вступ в її теорію, забезпечення 

майбутніх фахівців необхідним мінімумом англомовної спеціальної 

лексики з основних галузей мовознавства, які дають змогу 

користуватися теоретичними положеннями у практиці викладання 

англійської мови. Вивчення й засвоєння питань курсу сприяє 

розумінню студентами внутрішнього устрою англійської мови, 

особливостей англійської мови як аналітичної мовної системи; 

закономірностей та особливостей функціонування одиниць номінації 

сучасної англійської мови; заохочує студентів до самостійного 

наукового пошуку та розширення практичних знань про систему 



англійської мови та її місце в індоєвропейській мовній сім’їта в світі 

як мови міжнаціонального спілкування. 

Під час опрацювання посібника студент набуває навичок та 

вмінь використовувати результатидосліджень в навчальному процесі 

та при вивченні споріднених дисциплін; отримати знання про 

закономірності та особливості функціонування одиниць номінації 

сучасної англійської мови; характеризувати різні підходи до 

класифікації теоретичних питань курсу; застосовувати базові 

фундаментальні знання при виконанні індивідуальних завдань курсу. 

Посібник містить, лекційні нотатки; методичні матеріали до 

семінарських занять, в яких представлено основні поняття теми, 

рекомендовану літературу, питання з теми для самостійного 

опрацювання та поточні завдання; вправи для самостійного та 

індивідуального виконання; тестові завдання; теми рефератів; 

питання для самоконтролю та рекомендовану літературу для 

опрацювання тем курсу. Структура навчально-методичного посібника 

та його наповнення є запорукою того, що процес засвоєння знань та 

формування відповідних вмінь і компетенцій у ході самостійної 

роботи із книгою приведе до їх практичного застосування у 

подальшій професійній діяльності майбутніх фахівців. 

 


