
Дисципліна Вибіркова дисципліна  3 

«Пунктуація сучасної англійської мови» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 
014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) / 

Середня освіта. Англійська мова (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 годин (лекції – 26, практичні заняття – 28)  

Заочна форма – 150 годин (лекції – 8, практичні заняття – 6) 

 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Доктор філологічних наук, професор кафедри практики 
англійської мови Крисанова Тетяна Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання англійської мови на рівні В2 

Що буде вивчатися Мета курсу ‒ сформувати системні знання про  

пунктуаційні  особливості сучасної англійської мови  для 

удосконалення у студентів мовних та мовленнєвих навичок 

усної та писемної комунікації.  

Основними завданнями є:  

- сформувати знання про систему пунктуації англійської 

мови;  

- дати тлумачення основних знаків пунктуації; 

- охарактеризувати значення, функції, порядок застосування 

і графічне зображення розділових знаків; 

- навчити студентів основним закономірностям вживання 

знаків англійської пунктуації; 

ознайомити студентів із впливом знаків пунктуації на 

формування смислу висловлення. 

Чому це цікаво/треба вивчати Знання знаків пунктуації демонструє професійний рівень 

володіння мовою, оскільки впливає на розуміння 

висловлення і тексту в цілому. Правильне лінгвістичне 

тлумачення тексту можливе, якщо фахівець володіє всім 

арсеналом знань про значення, функції, порядок 

застосування розділових знаків та усвідомлює їх 

нерозривний зв’язок із змістом тексту. Розуміння 

особливостей вживання знаків пунктуації необхідне при 

написанні есе, наукових робіт англійською мовою, 

укладанні англомовних ділових паперів, веденні 

електронної комунікації на професійному рівні. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після закінчення курсу студенти  

- будуть ознайомлені з усіма знаками пунктуації англійської 

мови;  

- сформують навички практичного вживання знаків 

пунктуації; 

- будуть розуміти основні відмінності британської та 

американської систем пунктуації; 

- поглиблять знання про вплив знаків пунктуації на 



формування смислу висловлення; 

- удосконалять уміння роботи з оригінальними текстами; 

- поглиблять лінгвокраїнознавчі знання; 

поліпшать уміння ефективно працювати з текстовою    

інформацією. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення курсу студент зможе: 

- застосовувати результати набутих знань у подальшій 

професійній діяльності;  

- використовувати профільні знання в галузі лінгвістики та 

методики викладання англійської мови; 

- аналізувати текст в аспекті його просодичних, 

граматичних, синтаксичних характеристик; 

здійснювати писемну комунікацію зі застосуванням набутих 
знань . 

Інформаційне забезпечення Cилабус дисципліни 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

