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дисципліни 

Вступ до мовознавства, Зіставне мовознавство, Лінгвістична типологія, Теоретичний 

курс іноземної мови. 

Анотація 

дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є граматична типологія як галузь науки 

про мови та її співвіднесеність з іншими мовознавчими студіями. 

Мета та завдання 

навчальної 

дисципліни 

Запропонований курс націлений на вивчення граматичних явищ англійської та 

української мов у типологічному та зіставному аспектах. Курс ставить за мету 

розширити підготовку філолога в аспекті типологічних, зіставних та порівняльних 

досліджень, а також поглибити теоретичний і професійний рівень майбутнього 

дослідника мови. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти із спільними та відмінними рисами граматичних систем 

англійської та української мов. 
Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 

проблематику основних напрямів дослідження граматичної типології; спільні та відмінні 

риси граматичних систем англійської та української мов. 

Програмні 

результати 

навчання 

Програмні результати: а) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання 

та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької 

роботи; б) знання найновіших теоретичних знань у галузі теоретичної граматики та 

граматичної типології. 
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Форма проведення 

занять 
  Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

Методи контролю Усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Критерії 

оцінювання 
Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно «Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ». 

 


