




Анотація 

 

Навчальна програма з курсу «Граматичні категорії та практична граматика англійської мови» 

розрахована на бакалаврів за спеціальністю 035.041. Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно)), перша - англійська. Вона представлена як другий етап оволодіння 

практичними знаннями граматичної будови англійської мови та вироблення стійких навичок 

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. Особлива увага приділяється практичним завдання курсу: 

морфологічні одиниці вивчаються у тісному зв’язку з синтаксичними функціями, які вони 

виконують у словосполученні чи реченні. Програма націлена на аналіз основних граматичних 

явищ в англійській мові та їх практичне застосування. 

 Актуальність курсу обумовлена необхідністю надати майбутнім перекладачам-філологам, 

бакалаврам необхідні для їх майбутньої роботи теоретичні та практичні знання граматичної 

системи англійської мови; формуванням у студентів стійких граматичних навичок правильно 

оформленого мовлення в його усній та письмовій формах.  

 

Abstract 

 

 The academic program of the Practical Course of English Grammar Categories is intended for 

bachelors obtaining qualification in 035.041 Philology (Germanic Languages (Translation included)), the 

source language – English. It is represented as the second stage of mastering the practical knowledge of 

the grammatical structure of the English language, of developing a mastery of language skills to build up 

grammatically correct sentences in oral and written forms. The basic idea of the course is the grammar 

essentials of the English language, its forms and structures. Syntactic and morphological analysis of 

linguistic phenomena as well as transformational and contrastive analysis are the selected methods of the 

course. Particular attention is paid to the practical objectives of the course: to study morphological units 

in close connection with their syntactic functions in phrases or sentences. The program aims to analyze 

the main grammatical phenomena in English and their application in speech. 

 The relevance of the course is ensured by the need to provide future philologists-translators, 

bachelors with theoretical and practical knowledge of the grammatical system of the English language 

that will be required in their future work, as well as by building up grammatically correct sentences in 

oral and written forms. 

 



1. Опис навчальної дисципліни  

Денна форма навчання 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 10 

(III сем. – 5; ІV сем. – 5)  

Загальна кількість годин – 300 

(III сем. – 150; ІV сем. – 150) 

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(підготовка та захист 

контрольної роботи за 

відповідною темою) 

Спеціальність: 

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

Освітня програма: Переклад  

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

IІІ – й;  ІV – й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних: 

III сем. – 3; ІV сем. – 3 

самостійної роботи студента: 

IIІ сем. – 6; ІV сем. – 6 

Ступінь бакалавра 

Практичні 

IІІ – 46 год.; ІV – 46 год. 

Самостійна робота 

104 год. 

Вид контролю: 

IІІ сем. – залік; ІV сем. – 

екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 300 год.: 92 год. – аудиторні 

заняття, 208 год. – самостійна робота (31% / 69%). 

 

Заочна форма навчання 

 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 10 

(III сем. – 5; ІV сем. – 5)  

Загальна кількість годин – 300 

(III сем. – 8; ІV сем. – 8) 

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(підготовка та захист 

контрольної роботи за 

відповідною темою) 

Спеціальність: 

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська. 

Освітня програма: Переклад  

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

IІІ – й; ІV – й  

 Ступінь бакалавра 

Практичні 

IІІ – 8 год.; ІV – 8 год. 

Самостійна робота 

284 год. 

Вид контролю: 

IІІ сем. – залік;  

ІV сем. – екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 300 год.: 16 год. – аудиторні 

заняття, 284 год. – самостійна робота (5% / 95%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Курс «Граматичні категорії та практична граматика англійської 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 їм для 

майбутньої роботи перекладача. 

Головне завдання курсу – надати студентам практичні знання граматичної будови 

англійської мови, необхідні для перекладача, та виробити у студентів 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. 

У даній програмі фіксується конкретний розподіл граматичних тем за послідовними етапами 

навчання, які визначають загальний хід оволодіння студентами англійською мовою у єдності її 

лексичної та граматичної сторін. Курс розраховано на інтенсивне вивчення, закріплення та 

практичне застосування матеріалу. 

Усі види навчальної роботи з курсу “Граматичні категорії та практична граматика 

англійської мови” підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за допомогою контрольної 

роботи (КР) наприкінці кредита 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: ЗК 1.  Здатність 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; навички до безпечної діяльності відповідно до 

майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил. 

ЗК 2. Здатність системно аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

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

сучасного українського та світового суспільства. 

ЗК 3. Уміння раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні 

задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 

поданням та передаванням, зокрема  для вирішення стандартних завдань професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого самовизначення. 

ІІ. Фахові: ФК 1.Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної 

іноземної мови, другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів; 

ФК 2. Знання системи мови, правил її функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють 

оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

ФК 3. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо). 

ФК 4. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, 

описувати соціолінгвальну ситуацію.  

ФК 5. Знання загальних  принципів перекладу, навички та уміння його здійснення. 

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Вміння аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх зумовлюють.  

ФК 8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань.  



ФК  9. Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та 

іноземною мовами. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів.  

Наприкінці вивчення Граматичних категорій та 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів can, may, must, ought 

to, should, would, to be to, to have to, shall, will, need, dare в англійському мовленні. (огляд) 

Кредит 2. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова. Граматичні ознаки інфінітиву. Вживання і 

переклад форм інфінітива Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. 
Кредит 3. Форми інфінітива. 

Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive. Вживання 

інфінітивної частки ‘to’. 

Кредит 4. Синтаксичні функції інфінітива. 

Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений інфінітив. Синтаксичні функції 

інфінітиву.  

Кредит 5. Конструкції з інфінітивом.  

Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний 

комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс.  

Кредит 6. Герундій. 

Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія. Форми та вживання герундія. 

Різниця між герундієм та віддієслівним іменником. Синтаксичні функції герундію.  

Кредит 7. Герундій. 

Герундіальний комплекс та особливості його вживання. Різниця між  герундієм та інфінітивом. 

Дієслова, які вживаються: а) лише з герундієм; б) лише з інфінітивом; в) з герундієм та 

інфінітивом. Переклад герундія українською мовою. 

Кредит 8. Дієприкметник.  

Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки дієприкметника. Значення та 

вживання Present Participle. Значення та вживання Past Participle. Синтаксичні функції 

дієприкметника.  

Кредит 9. Дієприкметник.  

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний 

дієприкметниковий комплекс. Незалежний дієприкметниковий комплекс. 

Кредит 10. Синтаксис простого та складного речень.  

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.  

Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація. Складнопідрядне речення. 

Способи зв’язку. Пунктуація. Підрядні підметові, присудкові, додаткові, означальні речення, 

підрядні речення обставини. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Модальні дієслова. Особливості вживання 

модальних дієслів can, may, must, ought to, should, would, to be to, 

to have to, shall, will, need, dare в англійському мовленні. (огляд) 

30  6   24 

Кредит 2. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова. Граматичні 

ознаки інфінітиву. Вживання і переклад форм інфінітива 

Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. 

30  10   20 

Кредит 3. Форми інфінітива. 

Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, Perfect 

Continuous Infinitive. Вживання інфінітивної частки ‘to’.  

30  10   20 

Кредит 4. Синтаксичні функції інфінітива. 

Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений 

інфінітив. Синтаксичні функції інфінітиву. 

30  10   20 

Кредит 5. Конструкції з інфінітивом.  

Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. 

Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий 

інфінітивний комплекс.  

30  10   20 

Кредит 6. Герундій. 

Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості 

герундія. Форми та вживання герундія. Різниця між герундієм та 

віддієслівним іменником. Синтаксичні функції герундію.  

30  10   20 

Кредит 7. Герундій. 

Герундіальний комплекс та особливості його вживання. Різниця 

між герундієм та інфінітивом. Дієслова, які вживаються: а) лише 

з герундієм; б) лише з інфінітивом; в) з герундієм та інфінітивом. 

Переклад герундія українською мовою. 

30  6   24 

Кредит 8. Дієприкметник.  

Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки 

дієприкметника. Значення та вживання Present Participle. 

Значення та вживання Past Participle. Синтаксичні функції 

дієприкметника.  

30  10   20 

Кредит 9. Дієприкметник.  

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний дієприкметниковий 

комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. 

Незалежний дієприкметниковий комплекс. 

30  10   20 

Кредит 10. Синтаксис простого та складного речень.  

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.  

Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація. 

Складнопідрядне речення. Способи зв’язку. Пунктуація. 

Підрядні підметові, присудкові, додаткові, означальні речення, 

підрядні речення обставини. 

30  10   20 

Усього годин: 300  46   104 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л п 
ла

б 
інд ср 

Кредит 1. Модальні дієслова. Особливості вживання 

модальних дієслів can, may, must, ought to, should, would, to be to, 

to have to, shall, will, need, dare в англійському мовленні. (огляд) 

30  2   28 

Кредит 2. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова. Граматичні 

ознаки інфінітиву. Вживання і переклад форм інфінітива 

Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. 

30  2   28 

Кредит 3. Форми інфінітива. 

Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, Perfect 

Continuous Infinitive. Вживання інфінітивної частки ‘to’.  

30  2   28 

Кредит 4. Синтаксичні функції інфінітива. 

Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений 

інфінітив. Синтаксичні функції інфінітиву. 

30  1   29 

Кредит 5. Конструкції з інфінітивом.  

Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. 

Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий 

інфінітивний комплекс.  

30  1   29 

Кредит 6. Герундій. 

Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості 

герундія. Форми та вживання герундія. Різниця між герундієм та 

віддієслівним іменником. Синтаксичні функції герундію.  

30  2   28 

Кредит 7. Герундій. 

Герундіальний комплекс та особливості його вживання. Різниця 

між герундієм та інфінітивом. Дієслова, які вживаються: а) лише 

з герундієм; б) лише з інфінітивом; в) з герундієм та інфінітивом. 

Переклад герундія українською мовою. 

30  1   29 

Кредит 8. Дієприкметник.  

Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки 

дієприкметника. Значення та вживання Present Participle. 

Значення та вживання Past Participle. Синтаксичні функції 

дієприкметника.  

30  2   28 

Кредит 9. Дієприкметник.  

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний дієприкметниковий 

комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. 

Незалежний дієприкметниковий комплекс. 

30  1   29 

Кредит 10. Синтаксис простого та складного речень.  

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.  

Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація. 

Складнопідрядне речення. Способи зв’язку. Пунктуація. 

Підрядні підметові, присудкові, додаткові, означальні речення, 

підрядні речення обставини. 

30  2   28 

Усього годин: 300  16   284 

 



5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів must, can, 

may.  
2 

2. 
Особливості вживання модальних дієслів should, ought to, to be to, to have 

to, need. 
2 

3. 
Особливості вживання модальних дієслів should, would, shall, will, dare. 

Контрольна робота № 1. 
2 

4.-5. 
Загальна характеристика неособових форм дієслова. Інфінітив. 

Граматичні ознаки інфінітиву. 
4 

6.-7. Вживання і переклад форм інфінітива Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. 4 

8. Форми інфінітива. Практика перекладу речень з інфінітивом. 2 

9.-10. 
Форми інфінітива. Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, 

Perfect Continuous Infinitive.  
4 

11.-12. Вживання інфінітивної частки ‘to’. 4 

13. 
Вживання форм інфінітива в англійському мовленні. Контрольна робота 

№ 2. 
2 

14.-15. 
Інфінітив. Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Синтаксичні 

функції інфінітиву. 
4 

16.-17. Розщеплений інфінітив. Синтаксичні функції інфінітиву. 4 

18. Інфінітив. Синтаксичні функції інфінітиву.    2 

19.-20. Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. 4 

21. Суб’єктний інфінітивний комплекс.  2 

22. Прийменниковий інфінітивний комплекс. 2 

23. Конструкції з інфінітивом.                                Контрольна робота № 3. 2 

24. Герундій. Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія.  2 

25.-26. 
Форми та вживання герундія. Різниця між герундієм та віддієслівним 

іменником. 
4 

27.-28. Синтаксичні функції герундію. 4 

29. Герундій. Герундіальний комплекс та особливості його вживання.  2 

30. 
Різниця між герундієм та інфінітивом. Дієслова, які вживаються: а) лише з 

герундієм; б) лише з інфінітивом; в) з герундієм та інфінітивом. 
2 

31. Герундій. Контрольна робота № 4. 2 

32. 
Дієприкметник. Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки 

дієприкметника.  
2 

33.-34. 
Значення та вживання Present Participle. Синтаксичні функції 

дієприкметника. 
4 

35.-36. Значення та вживання Past Participle. Синтаксичні функції дієприкметника. 4 

37. 
Дієприкметник. Дієприкметникові конструкції. Об’єктний 

дієприкметниковий комплекс.  
2 

38. Дієприкметникові конструкції. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс.  2 

39. Дієприкметникові конструкції. Незалежний дієприкметниковий комплекс. 2 

40.-41. 
Вживання та переклад дієприкметникових комплексів.  

Контрольна робота № 5. 
4 

42. 

Поняття про синтаксис. Типи речень. Зв’язок слів у реченні. Головні члени 

речення. Підмет. Присудок. Типи присудка. Узгодження підмета з 

присудком. 

2 

43. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Прикладка. Обставина. 2 



44. 
Відокремлені члени речення. Незалежні елементи речення. Односкладові 

речення. Речення з однорідними членами. 
2 

45. Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація.  2 

46. 

Складнопідрядне речення. Способи зв’язку. Пунктуація. Підрядні 

підметові, присудкові. Підрядні додаткові, означальні. Підрядні речення 

обставини.                                            Контрольна робота № 5. 

2 

Разом: 92 

 

Теми практичних  занять 

Заочна форма навчання  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів can, may, must, 

ought to, should, would, to be to, to have to, shall, will, need, dare в англійському 

мовленні. (огляд) 
2 

2. 
Загальна характеристика неособових форм дієслова. Інфінітив. 

Граматичні ознаки інфінітиву. Вживання і переклад форм інфінітива 

Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. Вживання інфінітивної частки ‘to’. 

2 

3. 
Форми інфінітива. Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, 

Perfect Continuous Infinitive.  
2 

4. 
Інфінітив. Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений 

інфінітив.Синтаксичні функції інфінітиву. 
1 

5. 

Інфінітив. Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. 

Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний 

комплекс. 

1 

6. 

Герундій. Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія. 

Форми та вживання герундія. Різниця між герундієм та віддієслівним 

іменником. Синтаксичні функції герундію. 

2 

7. Герундій. Герундіальний комплекс та особливості його вживання. 1 

8. 

Дієприкметник. Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки 

дієприкметника. Значення та вживання Present Participle. Значення та 

вживання Past Participle. Синтаксичні функції дієприкметника. 

2 

9. 

Дієприкметник. Дієприкметникові конструкції. Об’єктний 

дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. 

Незалежний дієприкметниковий комплекс. 

1 

10. 

Синтаксис простого речення. 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. 

1 

11. 

Синтаксис складного речення. Типи складних речень. Складносурядне 

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

Пунктуація. Підрядні підметові, присудкові. Підрядні додаткові, 

означальні. Підрядні речення обставини. 

1 

Разом: 16 



6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

1. 

Кредит 1. Модальні дієслова: can, may, must, ought to, should, would, to be to, 

to have to, shall, will, need, dare. 

Виконання вправ на вживання модальних дієслів can, may, must, be to, have to, 

ought to, should, would, shall, will, need, dare 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 с. 77-78, 

впр. 4-5 с. 79, впр. 8-9 с. 81, впр. 13 с. 83, впр. 15 с. 85, впр. 17-18 с. 86-88, впр. 

19-21 с. 89-90. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 111-122 с. 186-191. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 417-421, 427, 429-430, 

434-436, 441-445, 453-456, 461-463, 468, 470, 471, 473, 475, 477, 484-488. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3 с. 78, впр. 

6-7 с. 80, впр. 10-12 с. 82-83, впр. 14 с. 84, впр. 16 с. 86, впр. 22-24 с. 90-91. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 123-139 с. 192-197. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 422-426, 428, 431-433, 

437-440, 446-452, 457-460, 464-467, 469, 472, 474, 476, 478, 489-492. 

24 

2. 

Кредит 2. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова. Граматичні ознаки 

інфінітиву. Вживання і переклад форм інфінітива Indefinite Infinitive, Continuous 

Infinitive. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та вживання інфінітивних форм.  

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 

1-2 с.140-141. 

Домашнє завдання: Впр. 3 с.142. 

20 

3. 

Кредит 3. Форми інфінітива. 

Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, Perfect Continuous 

Infinitive. Вживання інфінітивної частки ‘to’. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на вживання і переклад 

інфінітивних форм.  

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 

1-2 с.140-141. 

Домашнє завдання: Впр. 3 с.142. 

20 

4. 

Кредит 2. Синтаксичні функції інфінітива. 

Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений інфінітив. 

Синтаксичні функції інфінітиву. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення синтаксичних 

функцій інфінітива та розщепленого інфінітива, на вживання інфінітива з 

окремими дієсловами. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. 

Впр. 4,6 с.142,144. 

Домашнє завдання: Впр. 5,7 с.143,144. 

20 

5. 
Кредит 3. Інфінітив.  

Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний 

інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс. 

20 



Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення та вживання 

інфінітивних конструкцій 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 9 

с. 146, впр. 10-11 с.147, впр. 12 с. 148, впр. 14 с. 149, впр. 16-17 с. 152, впр. 20 с. 

156. 

Домашнє завдання: Впр. 8 с.145, впр. 13 с. 148, впр. 15 с. 150, впр. 18-19 с. 152-

153, впр. 21-22 с. 157-158, впр. 23 с. 160. 

4. 

Кредит 4. Герундій. 

Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія. Форми та 

вживання герундія. Різниця між герундієм та віддієслівним іменником. 

Синтаксичні функції герундію. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій герундія, вживання та переклад герундія 

українською мовою. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 

(1-15) с. 126, впр. 3 (B,C) с. 128. 

Домашнє завдання: Впр. 1 (16-30) с.126, впр. 3 (A) с. 127. 

20 

5. 

Кредит 5. Герундій. 

Герундіальний комплекс та особливості його вживання. Різниця між герундієм 

та інфінітивом. Дієслова, які вживаються: а) лише з герундієм; б) лише з 

інфінітивом; в) з герундієм та інфінітивом. Переклад герундія українською 

мовою. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення та вживання 

герундіального комплексу. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4 

с. 129; впр. 5 с. 131, впр. 8 с. 133, впр. 10 (А) с. 136. 

Домашнє завдання: Впр. 2 с.127, впр. 6-7 с. 131-132, впр. 10 (С) (1-14) с. 139. 
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6 

Кредит 6. Дієприкметник.  

Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки дієприкметника. 

Значення та вживання Present Participle. Значення та вживання Past Participle. 

Синтаксичні функції дієприкметника. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій дієприкметника, вживання Present Participle та 

Past Participle 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 

(13-23) с. 114, впр. 2 (14-25) с. 115, впр. 3 (В) с. 116, впр. 4 (9-15) с. 116, впр. 5-6 

с. 117, впр. 7 (В) с. 118, впр. 8 с. 119. 

Домашнє завдання: Впр. 1 (1-12) с. 114, впр. 2 (1-13) с. 115, впр. 3 (А) с.115, впр. 

4 (1-8) с. 116, впр. 7 (А) с. 118. 

20 

7. 

Кредит 7. Дієприкметник.  

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. 

Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. Незалежний дієприкметниковий 

комплекс. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій дієприкметникових конструкцій 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 9 

(10-18) с. 119, впр. 10-11 с. 120, впр. 12 (9-15) с. 120, впр. 13 (11-20) с. 121, впр. 

14 (В) с. 122, впр. 15 (11-36) с. 122, впр. 16 с. 123. 

Домашнє завдання: Впр. 9 (1-9) с. 119, впр. 12 (1-8) с. 120, впр. 13 (1-10) с.121, 

впр. 14 (А) с. 122, впр. 15 (1-10) с. 122. 

20 

8. 
Кредит 8. Синтаксис простого та складного реченнь.  

Поняття про синтаксис. Типи речень. Зв’язок слів у реченні. Головні члени 
20 



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. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення типу речення, 

підмета та присудка, їх узгодження: 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 

с. 171; впр. 6 с. 174; впр. 13 с. 177; впр. 16 с. 179 

Виконання вправ на синтаксичний аналіз простого речення та на визначення 

головних та другорядних членів речення (додатка, означення, обставини, 

відокремлених членів речення, незалежних елементів речення) 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 

14 с. 178; впр. 17 с. 180; впр. 21с. 182 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 

18 с. 181; впр. 19 с. 181 

Підручник: English Grammar by M. Ganshina and N. Vasilevskaya. Впр. 1 с. 438; 

впр. 2 с. 439 

Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація. Складнопідрядне 

речення. Способи зв’язку. Пунктуація. Підрядні підметові, присудкові, 

додаткові, означальні речення, підрядні речення обставини. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 

27 с. 185; впр. 26 с. 184; впр. 1 с. 194; впр. 28 с. 185; впр. 29 с. 186 

Виконання вправ на синтаксичний аналіз складнопідрядного речення 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3 

с. 195; впр. 6 с. 197; впр. 7 с. 199 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 6 

с. 197; впр. 7 с. 199; впр. 11 с. 201-203 

Разом: 208 

Самостійна робота 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

1. 

Кредит 1. Модальні дієслова: can, may, must, ought to, should, would, to be to, to 

have to, shall, will, need, dare. 

Виконання вправ на вживання модальних дієслів can, may, must, be to, have to, ought 

to, should, would, shall, will, need, dare 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 с. 77-78, 

впр. 4-5 с. 79, впр. 8-9 с. 81, впр. 13 с. 83, впр. 15 с. 85, впр. 17-18 с. 86-88, впр. 19-

21 с. 89-90. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 111-122 с. 186-191. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 417-421, 427, 429-430, 434-

436, 441-445, 453-456, 461-463, 468, 470, 471, 473, 475, 477, 484-488. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3 с. 78, впр. 6-7 

с. 80, впр. 10-12 с. 82-83, впр. 14 с. 84, впр. 16 с. 86, впр. 22-24 с. 90-91. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 123-139 с. 192-197. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 422-426, 428, 431-433, 437-

440, 446-452, 457-460, 464-467, 469, 472, 474, 476, 478, 489-492. 

28 

2. 
Кредит 2. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Загальна характеристика неособових форм дієслова. Граматичні ознаки інфінітиву. 
28 



Вживання і переклад форм інфінітива Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та вживання інфінітивних форм.  

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 

с.140-141. 

Домашнє завдання: Впр. 3 с.142. 

3. 

Кредит 3. Форми інфінітива. 

Вживання і переклад форм інфінітива Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive. 

Вживання інфінітивної частки ‘to’. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на вживання і переклад 

інфінітивних форм.  

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 

с.140-141. 

Домашнє завдання: Впр. 3 с.142. 

28 

4. 

Кредит 2. Синтаксичні функції інфінітива. 

Дієслова, які вживаються лише з інфінітивом. Розщеплений інфінітив. Синтаксичні 

функції інфінітиву. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення синтаксичних 

функцій інфінітива та розщепленого інфінітива, на вживання інфінітива з 

окремими дієсловами. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4,6 

с.142,144. 

Домашнє завдання: Впр. 5,7 с.143,144. 

29 

5. 

Кредит 3. Інфінітив.  

Конструкції з інфінітивом. Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний 

інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення та вживання 

інфінітивних конструкцій 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 9 с. 

146, впр. 10-11 с.147, впр. 12 с. 148, впр. 14 с. 149, впр. 16-17 с. 152, впр. 20 с. 156. 

Домашнє завдання: Впр. 8 с.145, впр. 13 с. 148, впр. 15 с. 150, впр. 18-19 с. 152-153, 

впр. 21-22 с. 157-158, впр. 23 с. 160. 

29 

4. 

Кредит 4. Герундій. 

Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія. Форми та 

вживання герундія. Різниця між герундієм та віддієслівним іменником. 

Синтаксичні функції герундію. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій герундія, вживання та переклад герундія 

українською мовою. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 

(1-15) с. 126, впр. 3 (B,C) с. 128. 

Домашнє завдання: Впр. 1 (16-30) с.126, впр. 3 (A) с. 127. 

28 

5. 

Кредит 5. Герундій. 

Герундіальний комплекс та особливості його вживання. Різниця між герундієм та 

інфінітивом. Дієслова, які вживаються: а) лише з герундієм; б) лише з інфінітивом; 

в) з герундієм та інфінітивом. Переклад герундія українською мовою. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення та вживання 

герундіального комплексу. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4 с. 

129; впр. 5 с. 131, впр. 8 с. 133, впр. 10 (А) с. 136. 

Домашнє завдання: Впр. 2 с.127, впр. 6-7 с. 131-132, впр. 10 (С) (1-14) с. 139. 

29 

6 Кредит 6. Дієприкметник.  28 



Утворення та форми дієприкметника. Граматичні ознаки дієприкметника. Значення 

та вживання Present Participle. Значення та вживання Past Participle. Синтаксичні 

функції дієприкметника. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій дієприкметника, вживання Present Participle та Past 

Participle 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 

(13-23) с. 114, впр. 2 (14-25) с. 115, впр. 3 (В) с. 116, впр. 4 (9-15) с. 116, впр. 5-6 с. 

117, впр. 7 (В) с. 118, впр. 8 с. 119. 

Домашнє завдання: Впр. 1 (1-12) с. 114, впр. 2 (1-13) с. 115, впр. 3 (А) с.115, впр. 4 

(1-8) с. 116, впр. 7 (А) с. 118. 

7. 

Кредит 7. Дієприкметник.  

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. 

Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. Незалежний дієприкметниковий 

комплекс. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення граматичних 

ознак та синтаксичних функцій дієприкметникових конструкцій 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 9 

(10-18) с. 119, впр. 10-11 с. 120, впр. 12 (9-15) с. 120, впр. 13 (11-20) с. 121, впр. 14 

(В) с. 122, впр. 15 (11-36) с. 122, впр. 16 с. 123. 

Домашнє завдання: Впр. 9 (1-9) с. 119, впр. 12 (1-8) с. 120, впр. 13 (1-10) с.121, впр. 

14 (А) с. 122, впр. 15 (1-10) с. 122. 

29 

8. 

Кредит 8. Синтаксис простого та складного реченнь.  

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. 

Робота з теоретичним матеріалом. Виконання вправ на визначення типу речення, 

підмета та присудка, їх узгодження: 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 с. 

171; впр. 6 с. 174; впр. 13 с. 177; впр. 16 с. 179 

Виконання вправ на синтаксичний аналіз простого речення та на визначення 

головних та другорядних членів речення (додатка, означення, обставини, 

відокремлених членів речення, незалежних елементів речення) 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 14 

с. 178; впр. 17 с. 180; впр. 21с. 182 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 18 

с. 181; впр. 19 с. 181 

Підручник: English Grammar by M. Ganshina and N. Vasilevskaya. Впр. 1 с.438; впр. 

2 с.439 

Типи складних речень. Складносурядне речення. Пунктуація. Складнопідрядне 

речення. Способи зв’язку. Пунктуація. Підрядні підметові, присудкові, додаткові, 

означальні речення, підрядні речення обставини. 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 27 

с. 185; впр. 26 с. 184; впр. 1 с. 194; впр. 28 с. 185; впр. 29 с. 186 

Виконання вправ на синтаксичний аналіз складнопідрядного речення 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3 с. 

195; впр. 6 с. 197; впр. 7 с. 199 

Підручник: В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 6 с. 

197; впр. 7 с. 199; впр. 11 с. 201-203 

28 

Разом: 284 



7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 І. Підготовка та захист контрольної роботи за відповідною темою (для студентів ЗФН) 

 ІІ. Підготовка та захист контрольної роботи за відповідною темою (для студентів ДФН).  

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр 

 К1 К2 К3 К4 К5  

Поточне оцінювання 45 45 45 45 45 225 

Самостійна робота 45 55 45 55 45 245 

Контрольна робота 10 - 10 - 10 30 

Сума 100 100 100 100 100 500 

 

ІІ семестр 

 К6 К7 К8 К9 К10  

Поточне оцінювання 45 45 45 45 45 225 

Самостійна робота 55 45 55 45 45 245 

Контрольна робота - 10 - 10 10 30 

Сума 100 100 100 100 100 500 

 

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 

 

 Критерії оцінювання поточної роботи. Поточна робота за заняттях з курсу передбачає 

опитування вивченого теоретичного матеріалу та перевірку виконання практичних завдань. За 

національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

 «Відмінно» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, повністю засвоїв 

теоретичний матеріал відповідної. 

 «Добре» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, виконання вправ 

викликає невеликі труднощі; добре володіє теоретичними знаннями. 

 «Задовільно» – студент виконує лише частину вправ, що зазначені робочою програмою; 

має певні прогалини у теоретичних знаннях з відповідної теми. 

 «Незадовільно» – студент не виконує взагалі або виконує недостатню кількість вправ, не 

оволодів теоретичними знаннями з відповідної теми. 

 

 Критерії оцінювання самостійної роботи. Згідно з вимогами ЄКТС 63% навчального часу 

з дисципліни 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 (загальна сума 

оцінки складає 60 балів на один кредит): 

 «Відмінно» –50-55/41-45 балів – студент виконує всі завдання, відведені на самостійне 

виконання; виконання завдань не викликає труднощів. 



 «Добре» – 36-49/29-40 балів – студент виконує всі завдання, відведені на самостійне 

виконання, але виконання завдань викликає деякі труднощі. 

 «Задовільно» – 23-28/28-35 – студент виконує неповну кількість завдань, відведених на 

самостійне виконання; виконання завдань викликає значні труднощі, але в разі пояснення та 

корегування викладачем студент може виконати подібні завдання самостійно. 

 «Незадовільно» – 1-22/1-27 – студент не володіє матеріалом, не може самостійно виконати 

вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить велику кількість грубих помилок. 

 

9. Засоби діагностики 

 

 Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

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. 

 

10. Методи навчання 

 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як лекція-діалог, 

розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час самостійної роботи або у процесі 

підготовки до практичних завдань, складання графічних схем для узагальнення теоретичного 

матеріалу.  

 

11. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: пособие для студентов педагогических 

институтов. М.: Айрис-пресс, 2008. 384 с. 

2. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособие для 

студентов педагогических институтов. К.: ИНКОС, 2009. 244 с.  

3. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. 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. М.: Книжный дом «Университет» Высшая школа, 2003. 448 с. 

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

В.Д. Аракина. 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.: Астрель: АСТ, 2005. 238 с. 

2. Верховская И.П., Бармина Л.А. Практикум по английскому языку: Артикли. 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. М.: ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2000. 192 с. 

4. Истомина Е.А. Английская грамматика. 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 M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2002. 340 p. 

7. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005. 379 p. 

8. Swan M. Basic English Usage. Oxford University Press, 1995. 288 p. 

9. Swan M. Practical English Usage. Oxford University Press, 2009. 658 p. 

 

 

12. 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 

6. https://learnathome.com 

7. https://engvid.com 

8. https://lingualeo.com 
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