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1. Витяг із ОПП 

Завдання курсу полягає в тому, щоб дати студентам практичні знання 

граматичної побудови англійської мови і виробити в них тверді навички 

граматично правильної англійської мови в її усній та письмовій формі. 

Матеріал поділений на два традиційних розділу – морфологію та синтаксис. 

Головна увага приділяється граматичним формам і конструкціям живої 

розмовної мови. Функціональна направленість зумовлена практичними 

заняттями, зокрема це стосується розділу морфології, в якому класи слів та 

морфологічні форми слів розглядаються не ізольовано, а пов’язані з тими 

синтаксичними функціями, які вони виконують в реченні і в сполученні. При 

такій подачі матеріалу в розділі синтаксису узагальнюються функціональні 

характеристики граматичних форм, які представлені в розділі морфології 

англійської мови. Таким чином, обидва розділи доповнюють один одного в 

рамках загального відображення граматичного строю англійської мови, який 

зорієнтований на практичне навчання. 

Витяг із ОКХ 

Наприкінці вивчення практичної граматики англійської мови на 1 курсі 

студент повинен знати структуру та утворення різних типів речень, систему 

речень; систему видо-часових форм дієслова у сфері теперішнього, 

майбутнього та минулого часів; граматичні категорії іменника, прикметника 

та прислівника; основні функції артикля; категорії способу, умовний спосіб, 

його значення; семантичні, морфологічні та функціональні характеристики 

модальних дієслів. 

Студент повинен вміти використовувати отримані знання у професійній 

діяльності, а також в іншомовній комунікації; застосовувати на практиці 

граматичні видо-часові форми дієслова, категорії іменника, прикметника та 

прислівника; визначати основні функції артикля, категорії способу, умовний 

спосіб, семантичні, морфологічні та функціональні характеристики 

модальних дієслів; використовувати граматичні структури для досягнення 

різних комунікативних цілей та сприймати англійську мову як систему. 



Наприкінці вивчення практичної граматики англійської мови на 2 курсі 

студент повинен:  

– знати загальну характеристику безособових форм дієслова; граматичні 

ознаки інфінітиву та конструкцій з інфінітивом; форми герундію та 

особливості вживання герундіального комплексу; граматичні ознаки та 

синтаксичні функції дієприкметника (І, II) та дієприкметникових 

конструкцій; систему речень; структуру та утворення різних типів речень; 

– вміти використовувати знання та вміння у професійній діяльності, а 

також в іншомовній комунікації; застосовувати на практиці граматичні 

безособові форми дієслова та конструкції з ними; синтаксично правильно 

будувати та аналізувати речення; визначати типи речень, головні та 

другорядні члени речення; використовувати граматичні структури для 

досягнення різних комунікативних цілей та сприймати англійську мову як 

систему. 

тексти; викладати інформацію загально-філологічного і суспільно-

політичного змісту в різних видах письмових робіт  
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична 

граматика основної іноземної мови (англійська)» складена Васіною І.В. та 

Сидоренко Ю.І. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

ступеня бакалавра спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 

035.04Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), 

освітня програма: Філологія. Переклад.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є усне та писемне 

англійське мовлення. 

Міждисциплінарні зв’язки: практичний курс другої іноземної мови 

виступає базовою дисципліною підчас вивчення таких дисциплін як «Історія, 

географія, культура країн другої іноземної мови». 

Об’єктом вивчення курсу «Практична граматика основної іноземної 

мови» є граматична система англійської мови. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички та вміння 

студентів граматично вірної англійської мови в її усній та письмовій формах. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Курс «Практична граматика основної іноземної мови» вивчається у 

тісному зв’язку з такими практичними дисциплінами, як практика основної 

іноземної мови, практична фонетика основної іноземної мови, практика 

перекладу з основної мови на першому та другому курсах навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1) Видо-часові форми дієслова(неозначені та тривалі); 

2) Видо-часові форми дієслова (перфектні та перфектно-тривалі); 

3) Пасивний стан дієслова. Узгодження часів. Непряма мова; 

4) Способи дієслова; 

5) Самостійні та службові частини мови (іменник); 

6) Самостійні та службові частини мови (артикль); 

7) Самостійні та службові частини мови (займенник); 

8) Самостійні та службові частини мови (прикметник, прислівник, 

числівник); 

9) Модальні дієслова; 

10) Неособові форми дієслова; 

11) Синтаксис. 

Програма базується на таких принципах: 

― релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів; 

― активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший 

освітній і професійний розвиток; 

― розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для 

реалізації особистості; 



― професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 

― інтегративність: усі компоненти програми взаємопов’язані та 

взаємозумовлені. 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практична граматика 

основної іноземної мови» є вивчення теоретичних засад англійської 

граматики, необхідних як для формування мовленнєвих умінь та навичок, так 

і для збагачення лінгвістичного кругозору; оволодіння студентами 

професійними навичками та уміннями граматично правильного перекладу, 

необхідними їм для майбутньої роботи перекладача. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати майбутнім перекладачам-філологам, бакалаврам необхідні 

для їх майбутньої роботи теоретичні та практичні знання граматичної 

системи англійської мови; 

2) виробити у студентів стійкі граматичні навички правильно 

оформленого мовлення в його усній та письмовій формах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 

колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими); 2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства); 3) компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій (раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням 

інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення(longlifelearningcompetence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні)). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 630 годин / 21 кредит 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 



Кредит 1. Дієслово. Часи дієслова.  

Частини мови. Дієслово. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з 

точки зору минулого неозначені часи дієслова.  

Кредит 2. Дієслово. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, 

майбутній з точки зору минулого тривалі часи дієслова 

Кредит  3. Часи дієслова. 

Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору минулого 

перфектні часи дієслова.  

Кредит 4. Часи дієслова.Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з 

точки зору минулого перфектно-тривалі часи дієслова.  

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. 

Видо-часові форми пасивного стану: неозначені, тривалі, перфектні.  

Кредит 6.Узгодження часів. Непряма мова 

Кредит 7. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Наказовий 

спосіб: значення та утворення. Умовний спосіб дієслова 

Кредит 8. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова: значення, 

форми, синтаксичні умови вживання 

Кредит  9. Самостійні та службові частини мови.  

Артикль. Правила вживання неозначеного та означеного артиклів з 

іменниками різних семантичних груп. 

Кредит 10.Іменник.  

Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки 

іменників 

Займенник як частина мови. Групи займенників. 

Кредит 11.Прикметник як частина мови. Якісні та відносні 

прикметники. Ступені порівняння прикметників. Прислівник як 

частина мови. Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові 

числівники. Дробові числівники. 

Кредит  12. Модальні дієсловаcan, may, must, oughtto, should,  

Кредит 13. Модальні дієсловаwould, tobeto, tohaveto, shall, will, need, 

dare. 

Кредит 14.Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова.Граматичні ознаки 

інфінітиву.  

Кредит 15.Неособові форми дієслова. Інфінітив.Синтаксичні функції 

інфінітиву. Конструкції з інфінітивом. 

Кредит 16.Герундій. 

Форми герундію. Синтаксичні функції герундію. 

Кредит 17.Герундій.Герундіальний комплекс та особливості його 

вживання. 

Кредит 18. Дієприкметнк.  

Граматичні ознаки дієприкметника (І, II).Синтаксичні функції 

дієприкметника (І, II). 

Кредит 19.Дієприкметнк.Дієприкметникові конструкції. 



Кредит 20. Синтаксис. Поняття про синтаксис. Типи речень. Зв’язок 

слів у реченні. Головні члени речення. Підмет. Присудок. Типи присудка. 

Узгодження підмета з присудком. Другорядні члени речення. Додаток. 

Означення. Прикладка. Обставина. Відокремлені члени речення. Незалежні 

елементи речення.Односкладові речення. Речення з однорідними членами. 

Кредит 21. Синтаксис. Типи складних речень. Складносурядне 

речення. Пунктуація. Складнопідрядне речення. Способи зв’язку. 

Пунктуація. Підрядні підметові, присудкові, додаткові, означальні речення, 

підрядні речення обставини. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского 

языка: Учебник для ин-тов и фак-товиностр. языка. – М.: Высш. школа, 

1974. 

2. Гордон Е.М., Крылова И.П. Tense and Voice in Modern English. 

Практическое руководство по употреблению английского глагола. – М.: 

Изд-во «Международные отношения», 1971. 

3. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: 

Пособие для студентов пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. 

Б.А. Ильиша – М.: 1998. 

4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка. – СПб., 1999. 

5. Практический курс английского языка. ІI курс: Учебник / под ред. 

В.Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 

Допоміжна 

1. Верховская И.П., Расторгуева Т.А., Бармина Л.А. Практикум по 

английскому языку: Глагол. – 2 изд., испр. – М.: АСТРЕЛЬ • АСТ, 2000. 

2. Верховская И.П., Бармина Л.А. Практикум по английскому языку: 

Артикли. – 2 изд., испр. – М.: АСТРЕЛЬ • АСТ, 2000. 

3. Крутиков Ю.А., Кузьмина И.С., Рабинович Х.В. Упражнения по 

грамматике современного английского языка. – М.: Высш. школа, 1971. 

4. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по 

грамматике английского языка: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – Л.: 

Просвещение, 1979. 

5. Матюшкина-Герке Т.И., Кузьмичова Т.Н., Иванова Л.Л. Лабораторные 

работы по практической грамматике английского языка (для 2 курса 

филол. фак-тов ун-тов): Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1983. 

6. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка 

[PDF]. – Эксмо, 2012. – 464 с. 

7. Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської 

мови з вправами: Базовий курс: Посібник для студентів вищих закладів 



освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с. 

8. Michael Swan. Practical English Usage. – Oxford University Press, 1980. 

9. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 

1994. 

 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Контроль вважається невід’ємним складником Програми і базується на 

таких принципах: 

― валідне і надійне оцінювання рівня успішності студентів у 

відповідності до цілей, завдань та змісту Програми; 

― комунікативна спрямованість контролю, що дозволяє визначити рівень 

сформованості навичок та вмінь мовлення; 

― поточність і підсумковість контролю у процесі навчання; 

― зв’язність та зростаюча складність завдань для контрольних робіт; 

― корекція та подальший розвиток системи контролю. 

Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Цілі та 

зміст цих видів контролю повинні відповідати цілям та змісту навчання. 

Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання 

студентами контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і 

повинен бути зручним і практичним. За цих умов результати контролю 

виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. 

Усі види навчальної роботи з курсу «Практична граматика основної 

іноземної мови» підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі 

організації навчального процесу та контролю студентів. Контроль 

здійснюється за допомогоюконтрольної роботи (КР) наприкінцікредиту. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань модуля. Завдання для модульного контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого.  

Поточний контроль реалізується під час усних відповідей на 

практичних заняттях, виконання студентами поточних тестів, практичних 

завдань тощо. 

Наприкінці курсу підсумковий контроль проводиться у формі 

традиційного заліку (усний залік з оцінюванням відповіді студента на 

підставі власного враження екзаменатора). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

Ступінь адекватності реального результату цілям навчання як ідеальної 

моделі бажаного виступає показником ефективності навчання. Для оцінки 

ефективності тієї чи іншої форми навчально-виховного процесу 



застосовується діагностика – обстеження з метою визначення об’єктивно 

фіксованих кількісних і якісних змін особистості студента відносно 

початкового стану, що сталися внаслідок засвоєння ними у процесі 

пізнавальної і практичної діяльності накопиченого соціального досвіду 

(змісту освіти). 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є 

систематичність і послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, індивідуальний підхід до студентів, 

колективний характер виховання і навчання, зв’язок між цілями та 

результатами навчання. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного 

процесу має найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких 

відносяться бальні оцінки, рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані 

зручні в обробці і дозволяють визначити кореляцію між застосуванням тих чи 

інших форм та методів навчання і рівнем успішності студентів. Але 

досягнення кінцевих цілей вищої освіти потребує розробки більш 

диференційованих критеріїв якості знань, оволодіння вміннями та навичками. 

Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на кожному 

навчальному занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, 

а в деяких випадках і швидкістю відтворення у пам’яті знань. 

Діагностика письмових відповідей має свої особливості. По-перше, 

правильна відповідь може не відповідати знанням, а бути результатом 

механічного запам’ятовування тексту. По-друге, відповідь може бути 

результатом списування в іншого студента. По-третє, правильна відповідь, 

одержана при використанні неправильного способу дій, не є основною для 

виставлення високої оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Робоча навчальна програма дисципліни. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

13 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна/ Варіативна 

 Спеціальність 035 

Філологія  

035.04 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно))  

Рік підготовки: 

І  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 390  

І,ІІ  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8  

Ступінь 

бакалавра 

  

Практичні, семінарські 

144  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

246  

Вид контролю: залік, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 390 год.: 

144 год. – аудиторні заняття, 246 год. – самостійна робота (37% / 63%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс практичної граматики основної іноземної мови є частиною практичного курсу 

англійської мови. Основні цілі даного курсу: 

─ вивчення граматичної будови мови, її форми та структури, що є складовою 

частиною мовної компетенції; 

─ формування стійких навичок синтаксичного та морфологічного аналізу мовних 

явищ; 

─ оволодіння студентами професійними навичками та уміннями, необхідними для 

майбутньої роботи перекладача. 

Головне завдання курсу – надати студентам практичні знання граматичної будови 

англійської мови та виробити стійкі навички граматично правильно оформленого 

мовлення в його усній та письмовій формах. 

Провідною ідеєю курсу є граматична будова мови, її форми та структури. 

Синтаксичний та морфологічний аналіз мовних явищ, а також трансформаційний та 

компаративний аналіз граматичних явищ складають обрані методи курсу. 

Функціональна направленість програми базується на практичних завданнях курсу. 

Зокрема, це стосується розділів даного курсу – морфології, у якому класи слів та 

морфологічні форми слів розглядаються не ізольовано, а у зв’язку з синтаксичними 

функціями, які вони виконують у словосполученні чи реченні. 

У даній програмі фіксується конкретний розподіл граматичних тем за послідовними 

етапами навчання, які визначають загальний хід оволодіння студентами англійською 

мовою у єдності її лексичного та граматичного боків. Курс розраховано на інтенсивне 

вивчення, закріплення та практичне застосування матеріалу. 

Усі види навчальної роботи з курсу «Практична граматика основної іноземної мови» 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального 

процесу. Контроль здійснюється за допомогою модульної контрольної роботи (МКР) 

наприкінці кожного модуля та з урахуванням граматичних помилок, оскільки метою 

мовного ВНЗ є володіння іноземною мовою на рівні, наближеному до культурних носіїв 

мови. 

У результаті вивчення даного курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти 

ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими); 

2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному 

контекстах сучасного українського та світового суспільства); 3) компетентності з 

інформаційних і комунікаційних технологій (раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її 

пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням); 4) здатність 

навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого самовизначення (long life 

learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її функціонування в 

іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей 

спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та 

вміння, необхідні для здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих 

(фонові і предметні)). 

Наприкінці вивчення практичної граматики англійської мови на 1 курсі студент 

повинен знати структуру та утворення різних типів речень, систему речень; систему видо-

часових форм дієслова у сфері теперішнього, майбутнього та минулого часів; граматичні 

категорії іменника, прикметника та прислівника; основні функції артикля; категорії 



способу, умовний спосіб, його значення; семантичні, морфологічні та функціональні 

характеристики модальних дієслів. 

Студент повинен вміти використовувати отримані знання у професійній діяльності, 

а також в іншомовній комунікації; застосовувати на практиці граматичні видо-часові 

форми дієслова, категорії іменника, прикметника та прислівника; визначати основні 

функції артикля, категорії способу, умовний спосіб, семантичні, морфологічні та 

функціональні характеристики модальних дієслів; використовувати граматичні структури 

для досягнення різних комунікативних цілей та сприймати англійську мову як систему. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 
Кредит 1. Дієслово. Часи дієслова.  

Частини мови. Дієслово. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого неозначені часи дієслова.  

Кредит 2. Дієслово. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з 

точки зору минулого тривалі часи дієслова  

Кредит  3. Часи дієслова. 

Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору минулого перфектні часи 

дієслова.  

Кредит 4. Часи дієслова.Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого перфектно-тривалі часи дієслова.  

Кредит 5. Пасивний стан дієслова.  

Видо-часові форми пасивного стану: неозначені, тривалі, перфектні.  

Кредит 6.Узгодження часів. Непряма мова 

Кредит 7. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Наказовий спосіб: 

значення та утворення. Умовний спосіб дієслова 

Кредит 8. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова: значення, форми, 

синтаксичні умови вживання 

Кредит  9. Самостійні та службові частини мови.  

Артикль. Правила вживання неозначеного та означеного артиклів з іменниками 

різних семантичних груп. 

Кредит 10. Іменник.  

Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки іменників  

Займенник як частина мови. Групи займенників. 

Кредит 11. Прикметник як частина мови. Якісні та відносні прикметники. 

Ступені порівняння прикметників. Прислівник як частина мови. Числівник як 

частина мови. Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. 

Кредит  12. Модальні дієслова can, may, must, ought to, should,  

Кредит 13. Модальні дієслова would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Дієслово. Часи дієслова.  

Частини мови. Дієслово. Теперішній, минулий, 

майбутній, майбутній з точки зору минулого 

неозначені часи дієслова.  

30  12   18 

Кредит 2. Дієслово. Часи дієслова. Теперішній, 

минулий, майбутній, майбутній з точки зору минулого 

тривалі часи дієслова  
30  12   18 

Кредит  3. Часи дієслова. 

Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки 

зору минулого перфектні часи дієслова.  

30  12   18 

Кредит 4. Часи дієслова. Теперішній, минулий, 

майбутній, майбутній з точки зору минулого 

перфектно-тривалі часи дієслова. 

30  12   18 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова.  

Видо-часові форми пасивного стану: неозначені, 

тривалі, перфектні.  
30  12   18 

Кредит 6. Узгодження часів. Непряма мова 30  12   18 

Кредит 7. Способи дієслова: дійсний, наказовий, 

умовний. Наказовий спосіб: значення та утворення.  
30  10   20 

Кредит 8. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова: 

значення, форми, синтаксичні умови вживання 30  10   20 

Кредит  9. Самостійні та службові частини мови.  

Артикль. Правила вживання неозначеного та 

означеного артиклів з іменниками різних семантичних 

груп. 

 

30  10   20 

Кредит 10. Іменник.  

Підкласи іменників. Утворення множини іменників. 

Відмінки іменників Займенник як частина мови. Групи 

займенників. 

30  10   20 

Кредит 11. Прикметник як частина мови. Якісні та 

відносні прикметники. Ступені порівняння 

прикметників. Прислівник як частина мови. 

Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові 

числівники. Дробові числівники. 

30  10   20 

Кредит  12. Модальні дієслова can, may, must, ought 

to, should,  
30  10   20 



Кредит 13. Модальні дієслова would, to be to, to have 

to, shall, will, need, dare. 
30  12   18/ 

Усього годин: 390  144   246 

 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Кредит 1. Дієслово. Часи дієслова. Частини мови. Дієслово. Теперішній, минулий, 

майбутній, майбутній з точки зору минулого неозначені часи дієслова. 

1-2. Частини мови. Дієслово: визначення; морфологічна структура; 

основні форми; синтаксична функція; перехідні / неперехідні 

дієслова; лексичні характеристики. Граматичні категорії дієслова 

4 

3. Теперішній неозначений / теперішній тривалий часи дієслова 2 

4. Минулий неозначений / минулий тривалий часи дієслова 2 

5. Майбутній неозначений / майбутній тривалий часи дієслова 2 

6. Майбутній неозначений / майбутній тривалий часи дієслова 

Контрольна робота 
2 

Кредит 2. Дієслово. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з 

точки зору минулого тривалі часи дієслова 

7. Майбутній неозначений с точки зору минулого  2 

8. Майбутній неозначений с точки зору минулого 2 

9. майбутній тривалий с точки зору минулого часи дієслова 2 

10. майбутній тривалий с точки зору минулого часи дієслова 2 

11. Часи неозначеної та тривалої форм дієслова: огляд 2 

12. Часи неозначеної та тривалої форм дієслова: огляд 2 
Кредит  3. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого перфектні часи дієслова. 

13-

14. 
Теперішній перфектний / теперішній перфектно-тривалий часи 

дієслова 

4 

15-

16. 
Минулий перфектний / минулий перфектно-тривалий часи дієслова 

4 

17-

18. 
Майбутній перфектний / майбутній перфектно-тривалий часи 

дієслова 

4 

Кредит 4. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого перфектно-тривалі часи дієслова. 

19-

20. 
Майбутній перфектний с точки зору минулого / майбутній 

перфектно-тривалий с точки зору минулого часи дієслова 

4 

21-

22. 
Часи перфектної та перфектно-тривалої форм дієслова: огляд 

4 

23-

24. 
Часи перфектної та перфектно-тривалої форм дієслова: огляд 

Контрольна робота 

4 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Видо-часові форми пасивного стану: 

неозначені, тривалі, перфектні. 

25-

26. 
Утворення та вживання пасивного стану дієслова 

4 



27-

28. 
Диференціація активного та пасивного станів дієслова 

4 

29-

30. 
Диференціація часів пасивного стану дієслова. Контрольна робота 

4 

Кредит 6. Узгодження часів. Непряма мова 

31-

32. 
Правила узгодження часів. Непряма мова 

4 

33-

34. 
Наказові речення у непрямій мові. Стверджувальні речення у 

непрямій мові.  

4 

35-

36. 
Питальні речення у непрямій мові. Контрольна робота  

4 

Кредит 7. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Наказовий спосіб: 

значення та утворення. Умовний спосіб дієслова 

37. Прямі та непрямі способи дієслова. Дійсний спосіб. Наказовий 

спосіб: значення та утворення. Непрямі (умовні) способи дієслова. 

Conditional Mood. Його форми і значення 

2 

38. Вживання Conditional Mood у головних частинах складнопідрядних 

речень з підрядними нереальної умови, після комбінації but for та 

сполучникового прислівника otherwise 

2 

39-

40. 

Subjunctive II. Його форми і значення. Вживання Subjunctive II: а) в 

підрядних реченнях з нереальною умовою; б) після дієслова wish; в) 

в підрядних порівняльних реченнях після as if, as though; г) в 

емфатичних конструкціях it’s time, it’s about time. Вживання 

Conditional Mood та Subjunctive II 

4 

41. Subjunctive I & Suppositional Mood. Їх форми та значення 2 
Кредит 8. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова: значення, форми, 

синтаксичні умови вживання 

42. Вживання Subjunctive I & Suppositional Mood: а) в підрядних 

підметових реченнях після it’s necessary; б) після дієслів та 

іменників, що означають пропозицію, вимогу, наказ; в) після 

сполучника lest; г) в підрядних реченнях мети 

2 

43. Вживання Subjunctive I & Suppositional Mood: а) в підрядних 

підметових реченнях після it’s necessary; б) після дієслів та 

іменників, що означають пропозицію, вимогу, наказ  

2 

44. Вживання Subjunctive I & Suppositional Mood: а) після сполучника 

lest; б) в підрядних реченнях мети.  
2 

44-

46. 
Вживання Subjunctive I у деяких сталих словосполученнях. 

Контрольна робота.  

2 

Кредит  9. Самостійні та службові частини мови. Артикль. Правила вживання 

неозначеного та означеного артиклів з іменниками різних семантичних груп. 

47. Артикль як частина мови. Означений і неозначений артиклі. 

Основні функції артиклів 
2 

48. Вживання артиклів із загальними іменниками.  2 

49. Вживання артиклів з власними назвами 2 

50. Вживання артиклів з іменниками різних семантичних груп 2 

51. Відсутність артикля 

 
2 

Кредит 10. Іменник. Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки 

іменників Займенник як частина мови. Групи займенників. 



52. Іменник як частина мови. Морфологічні та синтаксичні 

характеристики іменника. Словотворні форми іменників 
2 

53. Підкласи іменників: іменники власні та загальні, злічувані та 

незлічувані, назви істот та неістот, конкретні та абстрактні, речові, 

збірні. Категорія числа іменників: значення, форми числа. 

Утворення множини іменників  

2 

54. Категорія відмінку іменників. Загальний відмінок. Присвійний 

відмінок іменників 
2 

55. Займенник як частина мови. Класифікація займенників. Особові, 

присвійні, зворотні, займенники 
2 

56. Взаємні, вказівні, питальні займенники. Відносні, сполучні 

займенники. Означальні, неозначені займенники. Заперечні, 

кількісні займенники. Контрольна робота 

2 

Кредит 11. Прикметник як частина мови. Якісні та відносні прикметники. Ступені 

порівняння прикметників. Прислівник як частина мови. Числівник як частина 

мови. Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. 

57. Прикметник як частина мови. Якісні та відносні прикметники 2 

58. Ступені порівняння прикметників. Субстантивні прикметники 2 

59. Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників 2 

60. Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники.  2 

61. Дробові числівники. Контрольна робота 2 
Кредит  12. Модальні дієслова can, may, must, ought to, should 

62. Модальне дієслово must. Значення: а) обов’язок, необхідність; б) 

заборона; в) наказ та порада; г) припущення, що межує з 

упевненістю 

2 

63. Модальне дієслово can. Значення: а) фізична або розумова 

здатність, уміння; б) можливість виконання дії завдяки обставинам; 

в) дозвіл або заборона; г) сумнів; ґ) здивування; д) невіра; е) докір 

2 

64. Модальне дієслово may. Значення: а) дозвіл; б) можливість; в) 

припущення з відтінком невіри; г) докір, несхвалення 
2 

65. Модальне дієслово should. Його значення 2 

66. Модальні дієслова 2 
Кредит 13. Модальні дієслова would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 

67. Модальне дієслово to be to. Його значення: а) наказ або інструкція; 

б) можливість. 
2 

68. Модальне дієслово to have to. Його значення: а) необхідність чи 

обов’язковість дії; б) необхідність, зумовлена обставинами 
2 

69. Модальні дієслова should, would, shall, will. Їх значення 2 

70. Модальні дієслова ought to, need, dare. Їх значення 2 

71. Модальні дієслова ought to, need, dare. Їх значення.  2 

72. Модальні дієслова. Контрольна робота  2 

Разом: 144 

 

 

 

8. Самостійна робота 

 
№ Зміст Кількість 



з/п годин 

Кредит 1. Дієслово. Часи дієслова. Частини мови. Дієслово. Теперішній, минулий, майбутній, 

майбутній з точки зору минулого неозначені часи дієслова. 

1. 

Виконання вправ на вживання теперішнього неозначеного, тривалого, 

перфектного та перфектно-тривалого часів 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови. 1 курс. Впр. 58, 60, 64 с. 474-

476; впр. 77 с. 481; впр. 81, 82 с. 482.; впр. 87, 88 с. 484 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 20 с. 54; 

впр. 21, 22 с. 55; впр. 29 с. 59, впр. 30 с. 60-61 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 216-249 

18 

Кредит 2. Дієслово. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого тривалі часи дієслова 

2. 

Минулий неозначений / тривалий / перфектний / перфектно-тривалий часи 

дієслова. Виконання вправ на диференціацію часів 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 14 с. 51, 

впр. 27 с. 57-58, впр. 28 с. 58, впр. 33 с. 64-66 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 250-283 

18 

Кредит  3-4. Часи дієслова. Теперішній, минулий, майбутній, майбутній з точки зору 

минулого перфектні часи дієслова. 

3. 

Майбутній неозначений / тривалий / перфектний / перфектно-тривалий часи 

дієслова. Виконання вправ на диференціацію часів 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 18 с. 53 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови. 1 курс. Впр. 124 с. 499 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 284-308 

18 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Видо-часові форми пасивного стану: неозначені, тривалі, 

перфектні. 

4. 

Утворення та вживання пасивного стану дієслова 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови. 1 курс. Впр. 158 с. 513, впр. 

200 с. 532, впр. 201 с. 532 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 321-350 

18 

Кредит 6. Узгодження часів. Непряма мова 

5. 

Узгодження часів 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови. 1 курс. Впр. 160 с. 513, впр. 

163 с. 515 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 317-320 

9 

6. 

Виконання вправ на перетворення прямої мови в непряму 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 2, 4, 6-8 

с. 210-212 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 309-316 

9 

Кредит 7. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Наказовий спосіб: значення та 

утворення. Умовний спосіб дієслова 

7. 

Способи дієслова. Виконання вправ на умовний спосіб дієслова 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 2 (А) с. 

93, впр. 7, 9 с. 97-99; впр.12 с. 103-104 

20 

Кредит 8. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова: значення, форми, синтаксичні умови 

вживання 

8. 
Способи дієслова. Виконання вправ на умовний спосіб дієслова 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 351-416 
20 

Кредит  9. Самостійні та службові частини мови. Артикль. Правила вживання неозначеного 

та означеного артиклів з іменниками різних семантичних груп. 

9. Виконання вправ на вживання неозначеного та означеного артиклів 20 



В.Л. Каушанська. Збірник вправ з практичної граматики англійської мови. 

Впр. 27, 29, 31, 32-37 с 24-32 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 45-107 

Кредит 10. Іменник. Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки іменників 

Займенник як частина мови. Групи займенників. 

10. 

Утворення множини іменників. Правила правопису множини іменників. 

Відмінки іменників 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови 1 курс. Впр. 15 с. 463, впр. 28 

с. 466, впр. 34, 35 с. 467, впр. 47 с. 471, впр. 85 с. 483 

M. Ganshina, N. Vasilevskaya. English Grammar. Foreign Languages Publishing 

House, 1953. Впр. 1, 2 с. 359 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 1-44 

10 

11. 

Групи займенників та їх вживання 

В.Д. Аракін. Практичний курс англійської мови. 1 курс. Впр. 16, 53, 54, 66 с. 

463-477 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 108-157 

 

10 

Кредит 11. Прикметник як частина мови. Якісні та відносні прикметники. Ступені 

порівняння прикметників. Прислівник як частина мови. Числівник як частина мови. 

Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. 

12. 
Ступені порівняння прикметників. Субстантивні прикметники 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 169-199 
10 

13. 
Прислівник 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 200-215 
5 

14. 

Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. Ступені порівняння 

прислівників 

К.М. Качалова, Є.Є. Ізраілевич. Практична граматика англійської мови. С. 

492 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 158-164 

5 

Кредит  12. Модальні дієслова can, may, must, ought to, should 

15. 

Вживання модальних дієслів can, may, must 

В.Д. Аракін Практичний курс англійської мови 2 курс. Впр. 44, 45 с. 462, впр. 

32-37 с. 455-458 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 417-421, 434-452 

10 

16. 

Вживання модальних дієслів should, would, shall, will, ought to 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 18, 19 с. 

88-89 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 453-476 

10 

Кредит 13. Модальні дієслова would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 

17. 

Вживання модальних дієслів to be to, to have to, need, dare 

В.Д. Аракін Практичний курс англійської мови 2 курс. Впр. 79-84 с. 479-482. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 422-433, 477-478 

18 

Разом: 246 

 

 

10. Методи навчання 

 
Метод  навчання, що активізує самостійну пізнавальну діяльність студентів, служить 

її поетапній організації, регулюванню, контролю та оцінюванню. Кредит розділяється на 

п’ять складових частин: 

― структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань за темою, що вивчається); 



― навчальна карта (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); 

― вибіркові тести для контролю (чи самоконтролю); 

― завдання аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи самоконтролю на 

більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та лабораторні роботи дослідницького 

характеру, що сприяють становленню та закріпленню знань з теорії. 

П’ять рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій області. Дана 

класифікація методів навчання розроблена на основі рівнів навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту розрізняти, 

впізнавати знайомий йому предмет, явище, певну інформацію. 

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати засвоєну 

інформацію. 

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані знання в 

практичній діяльності. 

Четвертий рівень – знання-навики, свого роду автоматизовані вміння. 

П’ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії «без правил» в 

певній галузі навчально-пізнавальної діяльності. 

 

 

11. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка викладачем питань 

(завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів 

до відповіді і викладення своїх знань: корекція і самоконтроль викладених знань під 

час відповіді; аналіз і оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, письмові 

заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання аналогії; тести 

на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, малюнки, 

креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка може виступати як 

самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової 

перевірки. 

5. Самоконтроль і самооцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Конт-

рольна 

робота 

Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 

К1 К 2 К 3 К 4 К 5 

 

К 6 К 7 К 8 К 9 К10 К11 К12 К13 520 

(8*65) 

1300 

100 

(40/ 

60) 

35 

(14/

21) 

100 

(40

/ 

60) 

35 

(14/

21) 

(35 

(14/

21) 

35 

(14/ 

21) 

100 

(40/

60) 

35 

(14/

21) 

100 

(40/

60) 

35 

(14/

21) 

35 

(14/

21) 

100 

(40/

60) 

35 

(14/

21) 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 



A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

6. Гордон Е.М. и Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник 

для ин-тов и фак-тов иностр. языка. – М.: Высш. школа, 1974. 

7. Гордон Е.М., Крылова И.П. Tense and Voice in Modern English. Практическое 

руководство по употреблению английского глагола. – М.: Изд-во «Международные 

отношения», 1971. 

8. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка: Пособие для 

студентов пед. институтов и ун-тов / Под ред. проф. Б.А. Ильиша – М.: 1998. 

9. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. – СПб., 1999. 

10. Практический курс английского языка. ІI курс: Учебник / под ред. В.Д. Аракина. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 

 

Допоміжна 

1. Верховская И.П., Расторгуева Т.А., Бармина Л.А. Практикум по английскому  

2. языку: Глагол. – 2 изд., испр. – М.: АСТРЕЛЬ • АСТ, 2000. 

3. Верховская И.П., Бармина Л.А. Практикум по английскому языку: Артикли. – 2 изд., 

испр. – М.: АСТРЕЛЬ • АСТ, 2000. 

4. Крутиков Ю.А., Кузьмина И.С., Рабинович Х.В. Упражнения по грамматике 

современного английского языка. – М.: Высш. школа, 1971. 

5. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – Л.: Просвещение, 1979. 

6. Матюшкина-Герке Т.И., Кузьмичова Т.Н., Иванова Л.Л. Лабораторные работы по 

практической грамматике английского языка (для 2 курса филол. фак-тов ун-тов): 

Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1983. 

7. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка [PDF]. – 

Эксмо, 2012. – 464 с. 

8. Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Базовий курс: Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови. – Вінниця: Нова 

книга, 2007. – 248 с. 

9. Michael Swan. Practical English Usage. – Oxford University Press, 1980. 

10. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1994. 

 

15. Інформаційні ресурси 



 

1. http://www.perfect-english-grammar.com/ 

2. www.englishgrammarsecrets.com 

3. www.ego4u.com 

4. http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php  

5. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alexandr.english 

  

http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alexandr.english


4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів. 

Принципи засобів контролю 

Система оцінювання націлена на: 

•  оцінювання досягнень бакалаврів в оволодінні іноземною мовою у 

відповідності до визначених навчальних цілей та РВМ; 

•  забезпечення відгуків на програму та різних аспектів її втілення; 

•  сприяння впливові програми на процес навчання; 

•  ознайомлення бакалаврів з критеріями оцінювання і методами 

самооцінювання. 

Система оцінювання повинна: 

•  надавати валідні й надійні вимірники результатів навчання відповідно 

до цілей, завдань і змісту програми ; 

•  бути комунікативною та орієнтованою на вміння, водночас не 

нехтувати необхідністю дотримуватися чіткості й точності у мовленні; 

•  включати в себе як поточний так і підсумковий контроль; 

•  представляти логічну рамку, для якої характерним є поступове 

ускладнення мовленнєвих умінь в межах кожного модуля навчання і при 

переході від одного рівня до іншого; 

•  співвідноситись з рівнями володіння мовою ЗЄР та оцінювати усі 

макровміння; 

• піддаватися постійному аналізу, оцінюванню та подальшому 

вдосконаленню. 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

Завдання для практичних занять, завдання для поточних контрольних 

робіт, завдання для модульних робіт, письмові самостійні роботи у формі 

рефератів, індивідуальні завдання, підсумкове опитування студентів по 

тематиці змістовних модулів. 

Методи контролю 

6. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

7. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки тощо). 

8. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

9. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

10. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

11. Самоконтроль і самооцінка. 

Розподіл балів, які отримують студенти 



Усі види навчальної роботи з курсу «Практична граматика основної 

іноземної мови» підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі 

організації навчального процесу та контролю студентів. Контроль 

здійснюється за допомогою модульної контрольної роботи (МКР) наприкінці 

кожного модуля. 

  



5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання. 

 

Базова: 

1. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: Пособие для студентов 

педагогических институтов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. 

Кожевникова, Е.В. Прокофьева и др. – 5-е изд. испр. и доп. – М.: Айрис-

пресс, 2008. – 384 с. 

2. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В.Л. 

Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, З.М. Райнес, С.Е. 

Сквирская, Ф.Я. Цырлина. – – К.: ИНКОС, 2009. – 244 с.  

3. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – 

12-е изд. – М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2007. – 425 

с. 

4. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского 

языка: Учебник для ин-тов и фак-тов иностр. языка. – 9-е изд. – М.: 

Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2003. – 448 с. 

5. Практический курс английского языка. 2 курс: учеб. для студентов вузов 

/(В.Д. Аракин и др.); под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд, доп. и испр. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 516 с.  

6. Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Дмитренко В.О., Ребрій 

О. В., Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами: 

Посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова 

книга, 2006. – 284 с. 

7. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Фролова І.Є., Рябих 

М.В., Слюнін О.В., Пчеліна С.Л., Мащенко С.Г., Зайда В.М. Практична 

граматика англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих 

закладів освіти. Том 1. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 276 с. 

Допоміжна: 

1. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика. Сборник 

упражнений: учеб. пособие для вузов/М.Я. Блох, А.Я. Лебедева, В.С. 

Денисова. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 238 с. 

2. Верховская И.П., Бармина Л.А. Практикум по английскому языку: 

Артикли. – 2 изд., испр. – М.: ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во 

АСТ», 2000. – 192 с. 

3. Верховская И.П., Расторгуева Т.А., Бармина Л.А. Практикум по 

английскому языку: Глагол. – 2 изд., испр. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 

ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 192 с. 

4. Истомина Е.А. Английская грамматика=English Grammar / Е.А. 

Истомина, А.С. Саакян. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 

2007. – 272 с. 

5. Матюшкина-Герке Т.И., Кузьмичова Т.Н., Иванова Л.Л. Лабораторные 

работы по практической грамматике английского языка (для 2 курса 

филол. фак-тов ун-тов): Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1983. – 151 с. 



6. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. – Cambridge University Press, 

2002. – 340 pp. 

7. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – 3rd ed. – Cambridge 

University Press, 2004. – 279 pp. 

8. Swan, Michael. Basic English Usage. – Oxford University Press, 1995. – 288 

pp. 

Інформаційні ресурси 

6. http://www.perfect-english-grammar.com/ 

7. www.englishgrammarsecrets.com 

8. www.ego4u.com 

9. http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php 

10. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alexandr.english 

 

Технічні засоби навчання 

 

-  добір до теми, що вивчається, аудіовізуальних навчальних засобів, які 

відповідають освітньо-виховним завданням заняття; 

-  попередній   перегляд   або   прослуховування   матеріалу з метою аналізу 

його змісту; 

-  визначення доцільності використання дібраного матеріалу; 

-  визначення форми навчального заняття (практичне заняття); 

- визначення функції технічних засобів навчання в структурі заняття 

(повідомлення нової інформації, ілюстрація, узагальнення, систематизація, 

закріплення, контроль); 

-  вибір провідного методу у використанні технічних засобів навчання 

(наочно-ілюстративний, активно-евристичний) і методичних прийомів показу 

(цілком, частинами, окремими кадрами); 

-  визначення засобів активізації пізнавальної діяльності студентів на етапах 

використання технічних засобів навчання (повідомлення мети перегляду, 

постановка завдання, в т. ч. проблемного, контрольні запитання, складання 

плану, виконання вправ, розв'язування задач, обговорення). 

Рівень застосування ТЗН залежить від характеру навчальної дисципліни, 

підготовки та інтересів самих студентів, форми занять, нахилів, наявних 

засобів, програмно-методичного забезпечення.  

Рівні використання ТЗН: 1) епізодичний (використовуються викладачем 

від випадку до випадку), 2) систематичний (постійне застосування, що дає 

змогу розширювати і урізноманітнювати обсяг інформації); 

3) синхронний (передбачає практично безперервне супроводжування викладу 

матеріалу застосуванням ТЗН протягом всього заняття). 

 

http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alexandr.english


 

6. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

 

Практичне заняття № 1-2  

Тема: Частини мови. Дієслово: визначення; морфологічна структура; основні 

форми; синтаксична функція; перехідні / неперехідні дієслова; лексичні 

характеристики. Граматичні категорії дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про дієслово, його основні 

форми, граматичні та лексичні характеристики.  

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

Зміст основної частини заняття: Каушанська №1-2, стор. 40 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: №3, стор. 41 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Теперішній неозначений / теперішній тривалий часи дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про теперішній неозначений та 

теперішній тривалий часи дієслова 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.182, стор. 523; Каушанська впр. 

8, стор. 45 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 9, стор. 46 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Минулий неозначений / минулий тривалий часи дієслова  

Мета: систематизація та поглиблення знань про минулий неозначений та 

минулий тривалий часи дієслова 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

2) Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 



изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.115, стор. 495; впр. 183, стор. 

523; Каушанська впр.5, стор. 44, впр. 7, стор. 45 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр.6, стор. 44 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Майбутній неозначений / майбутній тривалий часи дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про майбутній неозначений та 

майбутній тривалий часи дієслова 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.129, стор. 500; 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Майбутній неозначений с точки зору минулого / майбутній тривалий с 

точки зору минулого часи дієслова  

Мета: систематизація та поглиблення знань про майбутній неозначений с 

точки зору минулого та майбутній тривалий с точки зору минулого часи 

дієслова 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Часи неозначеної та тривалої форм дієслова: огляд 

Мета: систематизація та поглиблення знань про 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 



изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 13, стор. 

48 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Часи неозначеної та тривалої форм дієслова: огляд  

Мета: систематизація та поглиблення знань про часи неозначеної та тривалої 

форм дієслова 

Зміст основної частини заняття: МКР № 1 

 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Теперішній перфектний / теперішній перфектно-тривалий часи 

дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про теперішній перфектний та 

теперішній перфектно-тривалий часи дієслова 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.105, стор. 490; впр.106, стор. 

491; впр. 111, стор.493;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр. 189, стор. 526; 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Минулий перфектний / минулий перфектно-тривалий часи дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про минулий перфектний та 

минулий перфектно-тривалий часи дієслова 

Підручник:  1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

2) Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 



Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.135, стор. 504; впр. 137, стор. 

505; впр. 138, стор. 505;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 23, стор. 

54, впр. 25, стор. 55. 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Майбутній перфектний / майбутній перфектно-тривалий часи дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про майбутній перфектний та 

майбутній перфектно-тривалий часи дієслова 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: впр. 97, стор. 255. 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр. 98, стор. 255. 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 12-13 

Тема: Майбутній перфектний с точки зору минулого / майбутній перфектно-

тривалий с точки зору минулого часи дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про майбутній перфектний с 

точки зору минулого та майбутній перфектно-тривалий с точки зору 

минулого часи дієслова 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: впр.113, стор. 260 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема: Часи перфектної та перфектно-тривалої форм дієслова: огляд  

Мета: систематизація та поглиблення знань про часи перфектної та 

перфектно-тривалої форм дієслова 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 



Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 27, стор. 56 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема: Часи перфектної та перфектно-тривалої форм дієслова: огляд  

Мета: систематизація та поглиблення знань про часи перфектної та 

перфектно-тривалої форм дієслова 

Зміст основної частини заняття: МКР № 2 

 

Практичне заняття № 16 

Тема: Утворення та вживання пасивного стану дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про пасивний стан дієслова 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття:  Аракін І, впр.143, стор. 507; впр.145, 

стор.508;  впр. 146, стор. 509; впр.147, стор. 509; впр. 149, стор. 509; впр. 

154,стор. 511;  впр. 158, стор. 513; впр. 166, стор. 516; впр. 195, стор. 529;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр.200, стор. 532, впр. 201, 

стор. 532 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 17  

Тема: Диференціація активного та пасивного станів дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про пасивний стан дієслова 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c.  

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 113, 114, стор. 260 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 115, стор. 261 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття №18 

Тема: Диференціація часів пасивного стану дієслова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про пасивний стан дієслова 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 



Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 117-123, стор. 263-264 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 124, стор. 264 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 19 

Тема: Правила узгодження часів. Непряма мова 

Мета: систематизація та поглиблення знань про узгодження часів 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.133, стор. 503; впр. 140, стор. 

506;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр. 163, стор. 515; 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 20 

Тема: Наказові речення у непрямій мові. Стверджувальні речення у непрямій 

мові. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про непряму мову. 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: впр. 7, стор. 211 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр.8, стор. 212 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 21 

Тема: Питальні речення у непрямій мові. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про непряму мову. 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 



Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.116, стор. 495; впр.131, 

стор.502;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр. 157, стор. 512; впр. 191, 

стор. 527; 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 22 

Тема: Питальні речення у непрямій мові.  

Мета: систематизація та поглиблення знань про непряму мову 

Зміст основної частини заняття: МКР № 3 

 

Практичне заняття № 23 

Тема: Прямі та непрямі способи дієслова. Дійсний спосіб. Наказовий спосіб: 

значення та утворення. Непрямі (умовні) способи дієслова. Conditional Mood. 

Його форми і значення. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про способи дієслова. 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: впр.4, стор 73, 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 24 

Тема: Вживання Conditional Mood у головних частинах складнопідрядних 

речень з підрядними нереальної умови, після комбінації but for та 

сполучникового прислівника otherwise 

Мета: систематизація та поглиблення знань про Conditional Mood 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 126, стор. 266 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 25 

Тема: Subjunctive II. Його форми і значення. Вживання Subjunctive II: а) в 

підрядних реченнях з нереальною умовою; б) після дієслова wish; в) в 

підрядних порівняльних реченнях після as if, as though; г) в емфатичних 



конструкціях it’s time, it’s about time. Вживання Conditional Mood та 

Subjunctive II 

Мета: систематизація та поглиблення знань про Subjunctive II 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 127, стор. 266,  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: №134, стор. 268, 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 26-27-28-29 

Тема: Вживання Subjunctive I & Suppositional Mood: а) в підрядних 

підметових реченнях після it’s necessary; б) після дієслів та іменників, що 

означають пропозицію, вимогу, наказ; в) після сполучника lest; г) в підрядних 

реченнях мети 

Мета: систематизація та поглиблення знань про Subjunctive I & Suppositional 

Mood 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 137, стор. 269, №138, стор. 270,  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 140, стор. 271 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 30 

Тема: Subjunctive I.  

Мета: систематизація та поглиблення знань про Subjunctive 

Зміст основної частини заняття: МКР № 4 

 

Практичне заняття № 31-32-33 

Тема: Словотворні форми іменників 

Мета: систематизація та поглиблення знань про словотворні форми іменників 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр.1, стор. 4, 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр.2, стор. 4 



Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 34 

Тема: Підкласи іменників: іменники власні та загальні, злічувані та 

незлічувані, назви істот та неістот, конкретні та абстрактні, речові, збірні 

Мета: систематизація та поглиблення знань про підкласи іменників 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр.4, стор. 5, 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 35 

Тема: Категорія числа іменників: значення, форми числа. Утворення 

множини іменників 

Мета: систематизація та поглиблення знань про категорію числа іменників 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін, впр.47, стор.471; впр. 49, стор. 472; 

впр.85, стор. 483; впр.130, стор.501; 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 3, стор. 5, 

впр. 4, стор. 5 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 36 

Тема: Категорія відмінку іменників. Загальний відмінок 

Мета: систематизація та поглиблення знань про категорію відмінка іменників 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 



Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 5, стор. 5, 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 37 

Тема: Присвійний відмінок іменників 

Мета: систематизація та поглиблення знань про категорію відмінка іменників 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр.6, стор.6 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 7, стор. 7, 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 38 

Тема: Присвійний відмінок іменників.  

Мета: систематизація та поглиблення знань про категорію відмінка іменників 

Зміст основної частини заняття: МКР № 5 

 

Практичне заняття № 39 

Тема: Артикль як частина мови. Означений і неозначений артиклі. Основні 

функції артиклів 

Мета: систематизація та поглиблення знань про означений і неозначений 

артиклі 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.144, стор. 508; впр. 150, стор. 

510;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр. 170, стор. 518; 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 40 



Тема: Вживання артиклів із загальними іменниками. Вживання артиклів з 

власними назвами 

Мета: систематизація та поглиблення знань про вживання артиклів 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.75, стор. 480; впр.78, стор.481; 

впр.103, стор.489; впр.117, стор.496; 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр.12-13, стор. 

18 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 41 

Тема: Вживання артиклів з іменниками різних семантичних груп 

Мета: систематизація та поглиблення знань про вживання артиклів 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.68, стор. 477; впр.89, стор. 484; 

впр.90, стор. 485; впр.125, стор.499; 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 14, стор. 

18 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 42 

Тема: Відсутність артикля 

Мета: систематизація та поглиблення знань про вживання артиклів 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 



педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 24, стор. 22, впр.26, стор. 

24, впр. 28, стор. 24, впр.30, стор. 25 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 25, стор. 

23, впр. 37, стор. 28 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 43-44 

Тема: Займенник як частина мови. Класифікація займенників. Особові, 

присвійні, зворотні, займенники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про займенник. 

Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

2) Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.53, стор.473; впр.54, стор.473; 

впр.66, стор.477; впр. 98,  стор.487; Каушанська впр. 1, стор. 36,  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська  впр. 2, стор. 37 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 45 

Тема: Взаємні, вказівні, питальні займенники. Відносні, сполучні займенники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про займенник. 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 3, стор. 38 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 



 

Практичне заняття № 46 

Тема: Означальні, неозначені займенники. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про займенник. 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 4, стор. 38, впр.5, стор.38,  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: впр.6, стор. 39 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 47 

Тема: Заперечні, кількісні займенники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про займенник. 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 7, стор. 39 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 48 

Тема: Заперечні, кількісні займенники.  

Мета: систематизація та поглиблення знань про 

Зміст основної частини заняття: МКР № 6 

 

Практичне заняття № 49 

Тема: Прикметник як частина мови. Якісні та відносні прикметники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про прикметник та класифікацію 

прикметників.  

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 



Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська, впр.1, стор. 34 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 50 

Тема: Ступені порівняння прикметників 

Мета: систематизація та поглиблення знань про ступені порівняння 

прикметників 

Підручник: 1) Каушанская В.Л. A Grammar of the English 

Language/Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. 

Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее образование). 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.95, стор. 486; Каушанська, впр. 

2, стор. 34, впр. 3, стор.35 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Каушанська впр. 4, стор. 35 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 51 

Тема: Субстантивні прикметники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про субстантивні прикметники 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська, впр. 5, стор. 36 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 52 

Тема: Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників 

Мета: систематизація та поглиблення знань про прислівник та про ступені 

порівняння прислівників. 



Підручник: 1) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

2) Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.101, стор. 488; впр.127, 

стор.500;  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: каушанська, впр.1-3, стор. 

163-164. 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 53 

Тема: Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про числівник 

Підручник: Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін, впр. 17, стор. 78, 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок : впр.18, стор. 78 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 54 

Тема: Дробові числівники 

Мета: систематизація та поглиблення знань про дробові числівники 

Підручник: Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс.7-е 

изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 520 с. — 

(Учебник для вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Аракін, впр. 19, стор. 79 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 55 

Тема: числівники.  



Мета: систематизація та поглиблення знань про числівник 

Зміст основної частини заняття: МКР № 7 

 

Практичне заняття № 56-57 

Тема: Модальне дієслово must. Значення: а) обов’язок, необхідність; б) 

заборона; в) наказ та порада; г) припущення, що межує з упевненістю 

Мета: систематизація та поглиблення знань про значення модального 

дієслова must. 

Підручник:1) Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - 

К.: ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 2 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 516 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 157-161, стор. 286, Аракін ІІ впр.41, 

43,44, стор. 461-462 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 162, стор. 280, 

Аракін ІІ впр.42, стор. 461. 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 58-59 

Тема: Модальне дієслово can. Значення: а) фізична або розумова здатність, 

уміння; б) можливість виконання дії завдяки обставинам; в) дозвіл або 

заборона; г) сумнів; ґ) здивування; д) невіра; е) докір 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальне дієслово can 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 142-147, стор. 273-274 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 148, стор. 275 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 60 

Тема: Модальне дієслово may. Значення: а) дозвіл; б) можливість; в) 

припущення з відтінком невіри; г) докір, несхвалення 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальне дієслово may. 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 



Зміст основної частини заняття: Аракін І, впр.91, стор. 485; Верба № 150-154, 

стор. 276 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Верба № 155, стор. 277 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 61 

Тема: Модальне дієслово to be to. Його значення: а) наказ або інструкція; б) 

можливість. 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальне дієслово to be to та 

його значення 

Підручник: Каушанская В.Л. A Grammar of the English Language/Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева и др. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 384 с.: ил. — (Высшее 

образование). 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Каушанська впр. 8, стор. 79 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 62 

Тема: Модальне дієслово to have to. Його значення: а) необхідність чи 

обов’язковість дії; б) необхідність, зумовлена обставинами 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальне дієслово to have to 

та його значення. 

Підручник: 1) Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - 

К.: ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

2) Аракин В.Д. Практический курс английского языка 2 курс.7-е изд, доп. и 

испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 516 с. — (Учебник для 

вузов); 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 164-165, стор. 281 

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: Аракін ІІ впр.46, стор. 463, 

впр.47, стор. 463, впр. 51, стор. 465 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття №63 

Тема: Модальні дієслова should, would, shall, will. Їх значення 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальні дієслова should, 

would, shall, will 



Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 172, стор. 284, №173, стор. 284,  

Узагальнення та систематизація вмінь і навичок: №169, 170, стор. 283 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 64 

Тема: Модальні дієслова ought to, need, dare. Їх значення 

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальні дієслова ought to, 

need, dare 

Підручник: Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: 

ВП Логос-М, 2006. - 342 c. 

Актуалізація опорних знань: опитування теоретичного матеріалу 

попереднього заняття. 

Зміст основної частини заняття: Верба № 175, стор. 286, № 176, стор. 286 

Підведення підсумків заняття: оголошення оцінок та домашнього завдання на 

наступне заняття. 

 

Практичне заняття № 65 

Тема: Модальні дієслова.  

Мета: систематизація та поглиблення знань про модальні дієслова 

Зміст основної частини заняття: МКР № 8 

  



 

7. Контрольні завдання до практичних занять 

З метою об’єктивного оцінювання і забезпечення непідготовленої діяльності, 

контрольні завдання до практичних занять зберігаються на кафедрі 

перекладу, яка обслуговує спеціальність 035. 04 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад включно), і видаються студентам безпосередньо 

перед виконанням. 

  



8.Питання до заліку 

З метою об’єктивного оцінювання і забезпечення непідготовленої 

діяльності, тестові завдання, що виконуються студентами, зберігаються на 

кафедрі перекладу, яка обслуговує спеціальність 035.04 Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад включно), а також завантажені на 

освітній простір університету, і надаються студентам безпосередньо під час 

тестового іспиту (перед іспитом студенти проходять інструктаж щодо 

виконання різних типів завдань) 

  



9.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу  

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 58% навчального часу з практичного курсу 

основної іноземної мови відводиться на самостійну роботу студентів. Під час 

самостійної роботи студенти опрацьовують теоретичний та практичний 

матеріал, вивчений на практичних заняттях. Самостійна робота студентів 

перевіряється викладачем та оцінюється за наступною шкалою:  

«Відмінно» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент може 

самостійно виконувати творчі завдання;  

«Добре» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі;  

«Задовільно» – студент виконує неповну кількість вправ, відведених на 

самостійне виконання; виконання вправ викликає значні труднощі, але в разі 

пояснення та корегування викладачем студент може виконати подібні 

завдання самостійно;  

«Незадовільно» – студент не володіє матеріалом, не може самостійно 

виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить 

велику кількість грубих помилок. 

Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Кредит № 1 

Тема: Дієслово. 

Часи дієслова.  

Частини мови. 

Дієслово. 

Теперішній, 

минулий, 

майбутній, 

майбутній з точки 

зору минулого 

неозначені часи 

дієслова.» 

Конспект першоджерела 10 60 06.09 – 13.09 

Виконання вправ на вживання 

теперішнього неозначеного, 

тривалого, перфектного та 

перфектно-тривалого часів 

В.Д. Аракін. Практичний курс 

англійської мови. 1 курс. Впр. 58, 60, 

64 с. 474-476; впр. 77 с. 481; впр. 81, 

82 с. 482.; впр. 87, 88 с. 484 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

English Grammar. Впр. 216-249 

20 

Поточне тестування  30 13.09 – 20.09 

Кредит № 2 

Тема: «Дієслово. 

Часи дієслова. 

Теперішній, 

Конспект першоджерела 5 86 27.09 – 04.10 

Виконання вправ на диференціацію 

часів 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

8 



минулий, 

майбутній, 

майбутній з точки 

зору минулого 

тривалі часи 

дієслова» 

English Grammar. Впр. 250-283 

Поточне тестування 8 04.10 – 11.10 

Контрольна робота  65 

Кредит № 3 

Тема: «Часи 

дієслова. 

Теперішній, 

минулий, 

майбутній, 

майбутній з точки 

зору минулого 

перфектні часи 

дієслова» 

Конспект першоджерела 10 60 18.10 – 25 10 

Поточне тестування 30 

Виконання вправ на диференціацію 

часів 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

English Grammar. Впр. 

231, 233, 235, 236, 241, 262, 273, 275, 

277, 278, 297 

20 25 10 – 01.11 

Кредит № 4 

Тема: «Часи 

дієслова. 

Теперішній, 

минулий, 

майбутній, 

майбутній з точки 

зору минулого 

перфектно-тривалі 

часи дієслова» 

Конспект першоджерела 5 86 08.11 – 15.11 

Поточне тестування 10 

Виконання вправ на диференціацію 

часів 

В.Д. Аракін. Практичний курс 

англійської мови. 1 курс. Впр. 124 с. 

499 

 

6 15.11 – 22.11  

Контрольна робота  65 

Кредит № 5 

Тема: «Пасивний 

стан дієслова.  

Видо-часові форми 

пасивного стану: 

неозначені, тривалі, 

перфектні» 

В.Д. Аракін. Практичний курс 

англійської мови. 1 курс. Впр. 158 с. 

513, впр. 200 с. 532, впр. 201 с. 532 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

English Grammar. Впр. 321-350 

11 86 29.11 – 06.12 

Поточне тестування 10 06.12 – 13.12 

Контрольна робота  65 

Кредит № 6 

Тема: «Узгодження 

часів. Непряма 

мова» 

В.Д. Аракін. Практичний курс 

англійської мови. 1 курс. Впр. 160 с. 

513, впр. 163 с. 515 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

English Grammar. Впр. 317-320 

11 86 20.12 – 27.12  

 

Виконання вправ на перетворення 

прямої мови в непряму 

А.С. Саакян. Exercises in Modern 

English Grammar. Впр. 309-316 

Поточне тестування 10 

 Контрольна робота  65 

Всього балів за самостійну роботу 464 бали 464  

 
 


