




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 перший 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 first 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 (I сем. 

– 5; ІІ сем. – 5) 

Загальна кількість годин – 300 

(I сем. – 150 ; ІІ 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: 

І 

Семестр 

І,ІІ 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи студента – 

6 

Ступінь бакалавра 

Практичні 

І – 46 год.; ІІ – 46 год. 

Самостійна робота 

І – 104 год.; ІІ – 104 год. 

Вид контролю: 

I сем. – залік; ІІ сем. – залік 

 

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%). 

 

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 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 «Граматичні категорії та практична граматика 

англійської 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: 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 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. 

3. Програма навчальної дисципліни 

     Кредит 1. Дієслово. Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у 

теперішньому та майбутньому часі. 

     Кредит 2. Дієслово. Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у 

теперішньому та минулому часі.  



      Кредит 3. Дієслово. Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у 

минулому часі.  

      Кредит 4. Дієслово. Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у 

майбутньому часі.  

     Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Узгодження часів. Непряма мова. Видо-часові форми 

пасивного стану: неозначені, тривалі, перфектні.  

     Кредит 6. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Наказовий спосіб: значення та 

утворення. Умовний спосіб дієслова. Умовний спосіб дієслова: значення, форми, синтаксичні 

умови вживання 

     Кредит 7. Самостійні та службові частини мови. Артикль. Правила вживання неозначеного 

та означеного артиклів з іменниками різних семантичних груп. 

     Кредит 8. Іменник. Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки іменників. 

Займенник як частина мови. Групи займенників. 

     Кредит 9. 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 10. Модальні дієслова can, may, must, ought to, should, would, to be to, to have to, shall, 

will, need, dare. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Дієслово. Видо-часові форми англійського 

дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та 

майбутньому часі. 

30  8   22 

Кредит 2. Дієслово. Видо-часові форми англійського 

дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та 

минулому часі. 

30  10   20 

Кредит 3. Дієслово. Видо-часові форми англійського 

дієслова, що виражають дію і стан у минулому часі. 
30  8   22 

Кредит 4. Дієслово. Видо-часові форми англійського 

дієслова, що виражають дію і стан у майбутньому часі. 
30  10   20 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Узгодження часів. 

Непряма мова. Видо-часові форми пасивного стану: 

неозначені, тривалі, перфектні.  

30  10   20 

Кредит 6. Способи дієслова: дійсний, наказовий, 

умовний. Наказовий спосіб: значення та утворення. 

Умовний спосіб дієслова. Умовний спосіб дієслова: 

значення, форми, синтаксичні умови вживання 

30  10   20 

Кредит 7. Самостійні та службові частини мови. 

Артикль. Правила вживання неозначеного та 

означеного артиклів з іменниками різних семантичних 

груп.  

30  8   22 

Кредит 8. Іменник. Підкласи іменників. Утворення 

множини іменників. Відмінки іменників. Займенник як 

частина мови. Групи займенників. 

30  8   22 

Кредит 9. Прикметник. Прислівник. Числівник. 

Якісні та відносні прикметники. Ступені порівняння 

прикметників. Прислівник як частина мови. Числівник 

30  10   20 



як частина мови. Кількісні та порядкові числівники. 

Дробові числівники. 

Кредит 10. Модальні дієслова. Сan, may, must, ought to, 

should, would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 
30  10   20 

Усього годин: 300  92   208 

5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та 

майбутньому часі. 

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

форми; синтаксична функція; перехідні / неперехідні дієслова; лексичні 

характеристики. Граматичні категорії дієслова 

2 

2. Теперішній неозначений час дієслова. Теперішній тривалий час 

дієслова. Теперішній неозначений чи теперішній тривалий час 

дієслова? 

2 

3. Способи вираження майбутнього часу (Present Indefinite, Present 

Continuous, ‘be going to’, Future Indefinite). 
2 

4. Особливості диференціації видо-часових форм дієслова за темою і 

практика їх перекладу англійською мовою. 
2 

Кредит 2. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та 

минулому часі. 

5. Минулий неозначений час дієслова.  2 

6.  Теперішній доконаний час дієслова. 2 

7. Минулий неозначений чи теперішній доконаний час дієслова?  2 

8. Теперішній доконано-тривалий час дієслова. 2 

9. Відмінності у вживанні теперішнього неозначеного, теперішнього 

тривалого, теперішнього доконаного та теперішнього доконано-

тривалого часів і практика їх перекладу англійською мовою. 

Контрольна робота № 1 

2 

Кредит 3. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у минулому часі. 

10. Минулий тривалий час дієслова. Відмінності у вживанні минулого 

неозначеного та минулого тривалого часів. 

2 

11. Минулий доконаний час дієслова. Відмінності у вживанні минулого 

неозначеного та минулого доконаного часів. 

2 

12. Минулий доконано-тривалий час дієслова. 2 

13. Відмінності у вживанні минулого неозначеного, минулого тривалого, 

минулого доконаного та минулого доконано-тривалого часів і практика 

їх перекладу англійською мовою. 

2 

Кредит 4. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у майбутньому часі. 

14. Майбутній тривалий час дієслова. 2 

15. Майбутній доконаний час дієслова. 2 

16. Майбутній доконано-тривалий час дієслова. 2 

17. Відмінності у вживанні майбутнього неозначеного, майбутнього 

тривалого, майбутнього доконаного та майбутнього доконано-

тривалого часів і практика їх перекладу англійською мовою. 

2 



18. Відмінності у вживанні неозначених, тривалих, доконаних та доконано-

тривалих часів дієслова і практика їх перекладу англійською мовою. 

Контрольна робота № 2 

2 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Узгодження часів. Непряма мова.  

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

19. Утворення та вживання видо-часових форм пасивного стану дієслова. 

Неозначені форми пасивного стану дієслова.  
2 

20. Тривалі форми пасивного стану дієслова. 2 

21. Доконані форми пасивного стану дієслова. 2 

22. Правила узгодження часів англійського дієслова. 2 

23. Непряма мова в англійській мові. Наказові, стверджувальні речення у 

непрямій мові. Питальні речення у непрямій мові.  

Контрольна робота № 3. 

2 

Кредит 6. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний.  

Наказовий спосіб: значення та утворення. Умовний спосіб дієслова. Умовний спосіб дієслова: 

значення, форми, синтаксичні умови вживання. 

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

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

Mood. Його форми і значення 

2 

25. Вживання Conditional Mood у головних частинах складнопідрядних 

речень з підрядними нереальної умови, після комбінації but for та 

сполучникового прислівника otherwise 

2 

26. 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 

2 

27. Subjunctive I & Suppositional Mood. Їх форми та значення. 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 

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

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

що означають пропозицію, вимогу, наказ. Вживання Subjunctive I & 

Suppositional Mood: а) після сполучника lest; б) в підрядних реченнях 

мети. Вживання Subjunctive I у деяких сталих словосполученнях.  

Контрольна робота № 4 

2 

Кредит 7. Самостійні та службові частини мови. Артикль.  

Правила вживання неозначеного та означеного артиклів з іменниками різних семантичних 

груп. 

29. Артикль як частина мови. Означений і неозначений артиклі. Основні 

функції артиклів. Вживання артиклів із загальними іменниками. 
2 

30. Вживання артиклів з власними назвами. 2 

31. Вживання артиклів з іменниками різних семантичних груп. 2 

32. Відсутність артикля. 2 

Кредит 8. Іменник.  

Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки іменників. Займенник як 

частина мови. Групи займенників. 

33. Іменник як частина мови. Морфологічні та синтаксичні характеристики 

іменника. Словотвірні форми іменників. Підкласи іменників: іменники 
2 



власні та загальні, злічені та незлічені, назви істот та неістот, конкретні 

та абстрактні, речові, збірні. Категорія числа іменників: значення, 

форми числа. Утворення множини іменників 

34. Категорія відмінку іменників. Загальний відмінок. Присвійний відмінок 

іменників 
2 

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

присвійні, зворотні, займенники 
2 

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

Означальні, неозначені займенники. Заперечні, кількісні займенники.  
2 

Кредит 9. Прикметник. Прислівник. Числівник. 

Якісні та відносні прикметники. Ступені порівняння прикметників. Прислівник як частина 

мови. Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. 

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

38. Ступені порівняння прикметників. Субстантивні прикметники 2 

39. Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників 2 

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

41. Дробові числівники.  

Контрольна робота № 5 

2 

Кредит 10. Модальні дієслова. 
 can, may, must, ought to, should, would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 

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

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

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. 

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

припущення з відтінком невіри; г) докір, несхвалення 

2 

43. Модальні дієслова should, ought to. Їх значення та вживання. 2 

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

можливість. Модальне дієслово to have to. Його значення: а) 

необхідність чи обов’язковість дії; б) необхідність, зумовлена 

обставинами. 

2 

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

46. Модальні дієслова need, dare. Їх значення. 

Контрольна робота № 6. 
2 

Разом: 92 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та майбутньому 

часі. 

1. 

Виконання вправ на диференціацію англійських дієслів за різними критеріями та 

на вживання теперішнього неозначеного та теперішнього тривалого часів. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-3 с. 42; 

впр. 1-2 с. 43; впр. 16-17 с. 52-53. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 12 с. 19, впр. 13-14 с. 20, впр. 15-17 с. 21, впр. 22 с. 

25, впр. 23 с. 26, впр. 24-25 с. 26, впр. 26-28 с. 27, впр. 153-156 с. 87-88, впр. 159 с. 

90. 

22 



А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 216-229. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3-4 с. 44, 

впр. 18 с. 53. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 18-21 с. 22-23, впр. 29-31 с. 28, впр. 157-158 с. 89, 

впр. 160-162 с. 91. 

Кредит 2. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у теперішньому та минулому 

часі. 

2. 

Виконання вправ на вживання минулого неозначеного та теперішнього 

доконаного часів, вправ на диференціацію теперішнього неозначеного, 

теперішнього тривалого, теперішнього доконаного та теперішнього доконано-

тривалого часів, вправ на переклад англійською мовою видо-часових форм 

дієслова за темою. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 8 с. 46, впр. 

10 с. 48, впр. 19 с. 54, впр. 21 с. 55, впр. 29 с. 59. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 32-38 с. 33-35, впр. 43-53 с. 37-40, впр. 83-86 с. 56-

57, впр. 89-94 с. 58-60. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 230-249, 260-264. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 9 с. 47, впр. 

11 с. 48, впр. 20 с. 54, впр. 22 с. 55, впр. 30-31 с. 60-61. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 39-42 с. 36-37, впр. 54-62 с. 41-43, впр. 87-88 с. 57-

58, впр. 95-102 с. 61-64. 

20 

Кредит 3. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у минулому часі. 

3. 

Виконання вправ на вживання минулого неозначеного та минулого тривалого 

часів, минулого неозначеного та минулого доконаного часів, вправ на 

диференціацію минулого неозначеного, минулого тривалого, минулого 

доконаного та минулого доконано-тривалого часів, вправ на переклад 

англійською мовою видо-часових форм дієслова за темою. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 5-6 с. 45, 

впр. 12 с. 49, впр. 14 с. 51, впр. 23 с. 55, впр. 25 с. 57, впр. 27 с. 57, впр. 32 с. 62. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 63-67 с. 46-47, впр. 73-79 с. 51-53, впр. 103-113 с. 

66-71, впр. 123-138 с. 77-81,  

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 250-259, 265-283. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 7 с. 46, впр. 

13 с. 50, впр. 15 с. 52, впр. 24 с. 56, впр. 26 с. 57, впр. 28 с. 58, впр. 33-34 с. 64-67. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 68-72 с. 48-49, впр. 80-82 с. 54-55, впр. 114-122 с. 

72-76, впр. 139-152 с. 82-86. 

22 

Кредит 4. Дієслово.  

Видо-часові форми англійського дієслова, що виражають дію і стан у майбутньому часі. 

4. 

Виконання вправ на вживання майбутнього тривалого, майбутнього доконаного 

та майбутнього доконано-тривалого часів, вправ на диференціацію майбутнього 

неозначеного, майбутнього тривалого, майбутнього доконаного та майбутнього 

доконано-тривалого часів, вправ на переклад англійською мовою видо-часових 

20 



форм дієслова за темою. Виконання вправ на вживання неозначених, тривалих, 

доконаних та доконано-тривалих часів англійського дієслова. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 35 (А,В,С) с. 

69. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 163-167 с. 93-94, впр. 173-177 с. 97-99, впр. 183-187 

с. 102-103, впр. 193-208 с. 105-113.  

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 284-300. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 35 (D) с. 69. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 168-172 с. 95-96, впр. 178-182 с. 100-101, впр. 188-

192 с. 103-105, впр. 209-224 с. 114-120. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 301-308. 

Кредит 5. Пасивний стан дієслова. Узгодження часів. Непряма мова.  

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

5. 

Виконання вправ на утворення та вживання пасивного стану дієслова. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 с. 71, впр. 

2-3 с. 73-74. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 69 с. 168, впр. 70-72 с. 169, впр. 73-76 с. 170, впр. 

77-79 с. 171, впр. 80-84 с. 172-174, впр. 85-88 с. 175-176. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 321-341 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4 с. 75. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 89-92 с. 176-177, впр. 93-107 с. 178-182. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 342-350. 

 

Виконання вправ на узгодження часів та на перетворення прямої мови в 

непряму. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-3 с. 207-

208, впр. 1 с. 209, впр. 3 с. 210, впр. 5,7 с. 211, впр. 9 с. 212, впр. 11 с. 213. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 140-147 с. 199-204. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 309-314. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4 с. 209, впр. 

2,4 с. 210, впр. 6 с. 211, впр. 8 с. 212, впр. 10 с. 213. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 148-169 с. 205-214. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 315-320. 

20 

Кредит 6. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний.  

Наказовий спосіб: значення та утворення. Умовний спосіб дієслова: значення, форми, синтаксичні 

умови вживання. 

6. 

Виконання вправ на вживання дієслів в наказовому та умовному способах.. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-4 с. 92-95, 

впр. 6-8 с. 96-98, впр. 13-14 с. 103-104. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 201-211 с. 233-238. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 351-383. 

Домашнє завдання:  

20 



В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 5 с. 96, впр. 

9-12 с. 99-102, впр. 15-16 с. 106-109. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 212-223 с. 239-244. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 384-416. 

Кредит 7. Самостійні та службові частини мови. Артикль.  

Правила вживання неозначеного та означеного артиклів з іменниками різних семантичних груп. 

7. 

Виконання вправ на вживання неозначеного та означеного артиклів. 

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

1-19 с 9-22. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 36-39 с. 148-150. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 45-76 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 20-39 с. 23-

34. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 41-44 с. 150-153. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 77-107. 
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Кредит 8. Іменник. Займенник. 

Підкласи іменників. Утворення множини іменників. Відмінки іменників Займенник як частина мови. 

Групи займенників. 

8. 

Виконання вправ на утворення множини іменників, на правопис множини 

іменників та на відмінки іменників. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-3 с. 5-6. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 31-32 с. 144. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 1-22. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 4-7 с. 6-8. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 33-35 с. 145. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 23-44. 
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Виконання вправ на вживання займенників, що належать до різних груп. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 с. 38, 

впр. 3 (1-10) с. 39, впр. 4 с. 40, впр. 7 (1-7) с. 41. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 11-15 с. 131-133, впр. 17-18 с. 134-135, впр. 21-23 с. 

137, впр. 26 с. 140, впр. 27 с. 141. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 108-132. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3 (11-21) с. 

39, впр. 5-6 с. 40, впр. 7 (8-14) с. 41. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 16 с. 133, впр. 19-20 с. 135, впр. 24-25 с. 138, впр. 

128-130 с. 142. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 133-157. 

Кредит 9. Прикметник. Прислівник. Числівник. 

Якісні та відносні прикметники. Ступені порівняння прикметників. Прислівник як частина мови. 

Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові числівники. Дробові числівники. 

9. 
Виконання вправ на вживання якісних та відносних прикметників, 

субстантивних прикметників, ступенів порівняння прикметників. 
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В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1-2 с. 36. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 1-5 с. 124-127. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 169-183. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 3-5 с. 36-37. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 6-10 с. 127-129. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 184-199. 

Виконання на вживання прислівників. 

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 1 с. 62, впр. 

2 (1-15) с. 162. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 45-46 с. 155. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 200-207. 

Домашнє завдання:  

В.Л. Каушанська. Збірник вправ з граматики англійської мови. Впр. 2 (16-30) с. 

162, впр. 3 с. 162. 

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

вправами: Базовий курс. Впр. 47-48 с. 156. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 208-215. 

Виконання вправ на вживання кількісних та порядкових числівників, дробових 

числівників, ступенів порівняння прислівників. 

А.С. Саакян. Exercises in Modern English Grammar. Впр. 158-163. 

Домашнє завдання:  

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

Кредит 10. Модальні дієслова: 

can, may, must, ought to, should, would, to be to, to have to, shall, will, need, dare. 

10. 

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. 

20 

Разом: 208 

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 Сума  



Поточне оцінювання 40 35 35 35 35 180 

Самостійна робота 55 55 60 55 55 280 

Тестування 5 - 5 - - 10 

Контрольна робота - 10 - 10 10 30 

Сума 100 100 100 100 100 500 

ІІ семестр 

 К6 К7 К8 К9 К10 Сума 

Поточне оцінювання 25 25 25 25 25 125 

Самостійна робота 60 60 60 60 60 300 

Тестування 5 15 15 5 5 45 

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» – 50-55/54-60 балів – студент виконує всі завдання, відведені на самостійне 

виконання; виконання завдань не викликає труднощів. 

 «Добре» – 36-49/39-53 балів – студент виконує всі завдання, відведені на самостійне 

виконання, але виконання завдань викликає деякі труднощі. 

 «Задовільно» – 28-35/30-38 – 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» – 1-27/1-29 – 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. I курс: учеб. для пед. ин-тов по спец. «иностр. яз» / 

под ред. В.Д. Аракина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 536 с. 

6. 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. 

7. 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. 

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

английского языка. М.: Высш. школа, 1971. 269 с. 

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

практической грамматике английского языка (для 1 курса филол. фак-тов): учеб. пособие. 

М.: ГИС, 2000. 197 с. 

6. Истомина Е.А. Английская грамматика. М.: Айрис-пресс, 2007. 272 с. 

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

8. Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2001. 300 p. 

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

10. 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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