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 Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні 

рекомендації. – Житомир: ТОВ “Графіум”, 2019. – 66 с. 
Методичні рекомендації з теоретичних аспектів сучасної англійської мови мають на меті формування у 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.04 германські мови та 

літератури (переклад включно) знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми до курсу «Теоретичні 

та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій». Методичні рекомендації пропонують виклад 

базових понять з теорії сучасної англійської мови. Автори намагаються сформувати у студентів уявлення про 

системність лексичного складу англійської мови, структуру англійської мови та правила її функціонування в 

процесі комунікації.  

Видання включає не лише певний теоретичний матеріал, а й вправи для практичного виконання; тестові 
завдання; перелік питань для самоконтролю і тем рефератів та рекомендовану літературу для опрацювання тем 

курсу. Матеріали методичних рекомендацій дозволять підвищити науковий рівень майбутнього фахівця та 

допоможуть викладачам в організації навчального процесу. Для студентів-філологів вищих навчальних закладів. 

                                                                                                                    Сніховська І.Е., 2019 

……………………………………………………………………………. Соловйова Л.Ф., 2019 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Методичні рекомендації з теоретичних та прикладних аспектів 

застосування перекладацьких компетенцій (друга іноземна мова) 

мають на меті формування у студентів магістратури спеціальність 035 

Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови та літератури 

(переклад включно) денної та заочної форми навчання знань, умінь та 

навичок у рамках вимог діючої програми до курсу «Теоретичні та 

прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій (друга 

іноземна мова)» та орієнтує їх на активну пізнавальну діяльність, 

самостійну творчу працю.  

Завданнями методичних рекомендацій є ознайомлення студентів 

із сучасним підходом до вивчення питань курсу, озброєння студентів 

знаннями про наукові досягнення як вітчизняного так і зарубіжного 

мовознавства, 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. 

Теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких 

компетенцій другої іноземної мови розглядають основні лексико-

граматичні особливості сучасної англійської мови, що передбачає 

розширення нормативних відомостей про англійську мову, 

узагальнення й систематизацію знань про неї, висвітлення вузлових 

питань, забезпечення майбутніх фахівців необхідним мінімумом 

англомовної спеціальної лексики з основних галузей мовознавства, 

які дають змогу користуватися теоретичними положеннями у 

практиці викладання мови. Вивчення й засвоєння питань курсу сприяє 

розумінню студентами внутрішнього устрою англійської мови, її 

особливостей як аналітичної мовної системи; закономірностей та 

особливостей функціонування одиниць номінації сучасної англійської 

мови; заохочує студентів до самостійного наукового пошуку та 
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розширення практичних знань про систему англійської мови. 

Під час опрацювання методичних рекомендацій студент набуває 

навичок та вмінь використовувати результати досліджень в 

навчальному процесі та при вивченні споріднених дисциплін; 

отримати знання про закономірності та особливості функціонування 

одиниць номінації сучасної англійської мови; застосовувати базові 

фундаментальні знання при виконанні індивідуальних завдань курсу. 

Методичні рекомендації містять перелік і зміст тем; перелік 

основних понять курсу; питання для самоконтролю; практичні 

завдання, тестові завдання; теми рефератів та рекомендовану 

літературу для опрацювання тем курсу. Структура методичних 

рекомендацій та їхнє наповнення сприятиме розвитку самостійного 

критичного мислення, а також професіоналізації теоретичних та 

прикладних аспектів застосування перекладацьких компетенцій 

другої іноземної мови. 
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