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1. Опис навчальноТ дисцttп;riнlt

2feHHa форпrа I,Iавчання

Найпtену,вання показниltiв
Галl зь ,]HaFIb. clcBit Hbtl-
KBa"l i (l i Karti й l r ll l:r pi вень

(cTr пiнь)

XapaK,r,ep rIcTtlKa навч&цьноi
дисцип.riни

deH H.ct фор"uа навчtrн ня

Кi"пькiсть кредитiв 10 (I

ceN{. 5: II сеrr. 5)

Заг:Lrьна Ki,цbKicTb годtlн
з00

( I cert. l _i0 :

ll сепl. l 50)

I-ir-пу зь ]I]aIlb

0З Г'1 rrанi,гарнi наr,ки Е}ибiркова
С' l tctlitt,t ьн ic гь () j,i Фi,ril,,ltlгiя

Сrrецiа;iзацiя:
0З _5.0.+ 1 Фi,lсl-rогiя

(Герrtаtlськi rtoBtt tat

,rllTepaT} pI{ ( перqýJдд
tJK.llollllO)). пепша -

ilн гJlI.1ська
(шисРр i назва)

pik пidzоmовкч:
I

Семесmр
I H:ll вiлу,аrльне на\,ково-

дослiдне завдання
(пiдготовка та захист
KoHTpoJbHclI робсlтrt :за

в i:п о Bi дн о K,l геir,t c,l кl)

I.II

Лекцi|

ТtI;tневих годин для денноТ

форrrrr навчання:
а1:rtTopHиx - z1

саltсlстiйноТ робот и

СТr-]gцlп _ 6

CT1,1l iH ь

бакаr,павра

fIр акmuчнi, сем iH apcbKi
122

Лаборапtорнi

(| ам о с пt i it н ct 1l о б о mа
178

Вид контро.цю: зaJlK. зfu-]lк

ПpllrliTKa.
Спiввiдноrлення кi-цьксlсгi Iодин а}диторних ,]анять до саNlостiйноТ та iндивiл1 а,rьноi роботlt

становить: д_ilя деннс)[ форп,rи наlвчання З00 год.: 122 гсlд. - а},диторнi заняття. 178 го_].

самостiйна робота (1\% l 59%).



опис навчальнот дlrсцltплiни

-}irочна фtlрrrа навчання

Найп,tен1,,вання покаlзн и Ki в

Га-цr,зь знань. ocBit Hbcl-

ква;iфiкаrtiй ниГl piBeHb
(стl,п iH ь)

Характеристика нав,-tLцьноi
дисцлtп,пiни

зOо|t н 0 форма н авчOнн.я

Ki.:rbKicTb кредт.t,гiв 10 (I

ceNl. 5:IIсепr. _i)

Загапьна кi-цькiсть г(]д1.1 н

з00
(I сепr. 1-10 :

lI cer,r. - l50)

Г-а-rr,зь знаFI ь

0З [ 1rrarriTapHi Hal Kl.t Вибiркова
С пецit-tльн iс,гь 03,5 Ф i_,lо,lогi я

С lleltia,l iзацiя:
0j5,041 Фiлолtlгiя

( Г'ерпtанськi rlqgl.t Ttl

Jlтерат\,ри ( перек,lад
вк"riсlчно) ). перша -

англlиська
(шифр i назва)

pik пidzоmовкu:
I

Семесmр
lндивiдl,альне HaуIioBo-

дос,пiдне завдання
(пiдготовка l,а захист
контро,цьноТ рtlботи за
вiдповiднокl теr,tою)

I.II

Лекцii

С.iтl,гriнь
()акii_цзRпа

Пр акmuчн i, се"u iHap с ь Ki
20

Лабораmорнi

Самосmiйна робоmа
280

Вид контро-цю: залiк. за,riк

Примiтка.
Спiввiдношення кi,цькостi годлtн а},диторних занять до са}{остiйноТ та iнливiдlа_rьноi робоrlr

становить: для денноТ форrrи навчання - З00 год.: 20 год. - аулиторнi заняття. ]80 гL]f,
самостiйна робо,гаl (7О^ l 9З%).



2. Мета, завдаЕня павча-цьЕоТдисциплiаи та результатЕ навчання

КУРС ПРаКТИЧНОi ГРаЬfаТИКи основвоТ iноземноi мови е частиIIою ,rnun """o.o курсу
англiйськоi мови. OoHoBHi цiлi даного курсу:

- вивчеЕня граь{атичвоi будови мови, iT форми та стр}ктурИ, Що с складовою частиною
мовноi компетеншiТ;

- форr"УванЕЯ стiйкиХ навичФК синтаксиЧного та морфологiчногО ана_пiзУ мовних явищ;
- оволодiннЯ студеЕтамИ трофесiйнимИ навичкаА,{И та 1мiннями, необхiдними дJUI

майбутнъоТ роботи шсрекладача"
Головне зýвд&кнfi курсУ надати студента,п4 rrрактичнi зЕаIIIUI граrлатичнот будови

англiйсько'i мови та виробити стiйкi Еавички граматично rrравилъно оформленого мовлення в його
уснiй та Iтисьмовiй формах"

провiдноiо iдеею курсу е граматична будова мOви, iT форми та структури. Синтаксичний та
морфологiчний аналiз мовних явищ, а також трансформадiйний ,u компаративний аналiз
граматичних явиIц складають обранi метOди курсу.

Функтдiона,тьна направленiоть програми базуеться Еа практичних завданнях курсу. Зокрема,
це стосуеться роздiлiв даног0 курсу - морфологiТ, у якому класи слiв та морфологi"нi борrи слi"
розгJIядаЮться Ее iзольоваиО, & у зв'яЗку з синтаксичними функцiями, "*i "оrr" ""*о*rу-r" условосполl"rеннi чи реченнi.

у данiй Програ,l,ri фiксусться коfiкретний розподiл гра]\.{атичних тем за послiдовними отапаN{и
навчацня, якi визначають загальний хiд оволодiння студентами англiйською мовою у едностi iT
лексичного та грап,{атичIlого бокlв" k5zpc розраховано на iнтенсивне вивчення, закрiплення та
практичне застосування матерiалу.

Yci види навчальЕоТ роботи з курсу <ГIрактична граматика осЕовноi iноземноi мови>
пiдпорядкованi Свропейськiй кредитно-трансфернiй 

"".r"йi органiзацiт навча.rrьЕого процесу.
контроль здiйснюстъся за догiомогою модульнот коцтрольноi роботи (мкр) наприкiнцi къжно.о
модуJUI та з урахуваЕням граматичних поh.{илок, оскiльки метою мовного ВНЗ е володiння
iноземною MoBoIo на piBHi, наближеноМУ до культ}рних носiiЪ мови.

У результатi вивчення даЕого Kipcy студент оволодiвае такими компетентностями:
I. Загальношlэедь*еткri: зк 1. Здатнiсть шродуктивно опiвпрацIовати з рiзними партнерами в групi
та команДi, виконувати рiзнi ролi й фуякцiТ в колективi, проявляти iнiцiативу, .rЦrрr-р zту та
керувати влаониL{и вза€миЕаь,{и з iншими; навички до безпечноТ дiяльностi вiдlовiдно до
майбуrнього профiлю роботи, гаJIузевих норм i правил.
зк 2. Здатrtiоть системно аналiзувати й оцiн}овати найважливiшi досягнення нацiона-тьноi,
европейськоi та cBiToBoi науки й культури, орiентратися в культурному та Др(овному контекстах
с}л{асног0 украiноького та свiтового суспiльства.
зк 3" Умiннярацiонатьно використовувати комп'тотер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi
зацач, пов'язаних з ошрацювання}.{ iнформацii, ii пош}ком, систематизацiею, зберiганням,
подаЕняМ та шередаВан}тям, зOкрема для вирiпlення стандартних завдань професiйноТ дiяльностi.
зк 4. Здатнiсть навчатися упродовж життя як база гlрофесiйнOго та життсвого саN{овиз}Iачення.ш. Фаховi: ФК Х.Здатнiс,ть здiйонювати iншомовну комунiкативну дiяльнiсть з основноi
iноземпоТ мOви, другоi iноземноТ мови для решliзацiТ гlрофесiйних завдань i особистiсних HaMipiB;
Фк 2. Знання систеIчfи h4ови, I]равил if футlкцiонува}iня в iншомовнiй комунiкацii, що дозвоJIяють
оперувати мовними засобами для цiлей сшiлкування.
Фк 3. Володiння ЕИДаll{и мовленнсвоi дiяльностi, якi задiянi у перекладi (говорiння, аудiювання,
читання) гrисъмо).
Фк 4. ЗдатнiстЬ анашiзуваТи пpocTopc}Bi (горизОнтыrьнi) та соцiалЬнi (вертика_тrьнi) рiзновиди мови,
оrrиоувати colf, iсtтiлтгвальну сицrащiто.
Фк 5. Знання загаJIьних принципiв перекладУ, наЕички та умiння його здiйснення.
Фк 6" Здатнiсть вiльно, гт*учко й ефективцо викOристовувати мову, що вивчасться, в уснiй та
письмовiй форплi, у рiзних жаЕрово-отильових рiзновидах i регiстрах спiлкування (офiцiйному,
неофiцiйному, нейтральному), д:rя розв'язаЕЕя комунiкативЕих завдань у рiзних сферах й"rr".



Фк 7. Вмiння ана,тiзувати MoBHi одиницi, визIIачати fx взаемодiю та характеризувати MoBHi явища
i процеси, що iх з)rмовлюють.
ФК 8"Здатнiс гь з:--тьяг: Ollýi]li lзaTlr l.t i*iцiа,.lьi:оrо l !-рчiнс];огiсю дJUI розв'язання професiйних
завдаIiь.
Фк 9. Здатт;ir_:i'iэ i]Т.9riРiiвеlи ',.'C:Il ii шис;,аtовi TeKcTiT рiзних жанрiв i стилiв державною та
1ноземною мовами.
ФК 10. Здатнiсть здiйснювати
жанрiв.

,ilцг,iэ":}J!-zlчстлти та [iрскjlзriо,зцавчий аналiз TeKcTiB рiзних стилiв i

НаприкiнIli вивчення шрактичноТ граматики англiйськоi мови на 1 Kypci студент повиIIен
знати стр}ктуру та утЕореЕIня рiзних тигliв речень, систему речень; систему видо-часових форм
дiеслова у сферi теперiшнього, майб5.тнього та миЕулого часiв; граматичнi категорiТ iменника,
прикметнрIка та ттрис;тiвника; Oсцоtsнi футrкцiТ артикля; категорiТ способу, 1мовний опосiб, його
значенЕя; се},{аЕтиаIНi, плорфологiчцi та фlтткrдiональнi характеристики мод€lльних дiеслiв.

СТУДеНТ 11ФВИНеЕ вьяiти виitористовувати отриманi знання у професiйнiй дiяльностi, а також
в iншомовнiй ксlья3ттiкацiТ; застосоtsувати на практицi граматичнi 

"йдо-оu"овi форми дiсслова,
категорiТ iменника, прикмФтника та гrрислiвника; визначати ocHoBHi функцii артикля, категорiТ
способу, 1мовний сшосiб, сомантичrтi, морфологiчнi та функцiональнi Йрактеристики модалъних
дiеслiв; викорис"гOЕYвати ГРа'чrаТИЧцi струтстури для досягнення рiзних поrуrriпаrивних цiлей та
сприймати англiйську мову як систему.

З" [Хрогgзам& н8вчальяоТ дисrциплiни

Кредит 1. ýiселвво. Видо-часовi форми англiйського дiеслова, що виражЕ}ють дiю i стан утеперiшньому та майбутньому часi.
Кредит 2. ýiec;ToB*" Видо-часовi форми англiйського дiеслова, що виражають дiю i стаЕ утеперiшньому т& ьяиrлулому часi"
Кредит 3. ýiсслово. Видо-часовi форми англiйоького дiеслова, що виражають дiю i стан уминулому чаоi,
Кредит 4. ýiсел*в*" Видо-часовi форми англiйоького дiеслова, що виражають дiю i стаЕ умайбугньому часi.
Кредит 5. rЕвсив*яий стаж дiсел8Еа. Узгодження часiв. Непряма мова. Видо-часовi форми

пасивного cTa}ry : ЕеФ значенi, трива"тi, перф eKTHi.
Кредит 6. Сят*еоби дiсслова: дiйсний, наказовий, уtтовний. Наказовий спосiб: значення та

утtsореЕня" Умсвний сшосiб дiеслова. Умовний сттосiб дiеслова: значенЕя, форми, синтакси.rrri
умови вживання

Кредит 7" Саья*етiйнi та елужбовi ч&стини мGtsи. .&ртикль. Правила вживання неозначоIIого
та означеного аЕтиклiв з iменниками рiзних семантичних груп.

Кредит 8. Iп,яе*янкrк. Пiдкласи iменникiв. Утворення множини iменникiв. Вiдмiнки iменникiв.
Займенник як частина &{ови, Грули заliменникiв.

Кредит 9. [Трsакв*етыик як частиЕа мOви. Якiснi та вiдноснi прикметники. Ступенi порiвняння
прикметникiв. Х{р*хслiвххрск як частина мови. Чиелiвник як частина мови, Кiлькiснi та пЪрядковi
числiвники" ýробовi числiвники.

Кредит Х8. &ý*д*льнi дiеелоЕа сап, mау, must, ought to, should, would, to Ье to, to have to, shall,
will, need, dаrе,



-l. CTpr кт\ ра HaBli:1.1bHoT lltcцltп.riHlr
eHH2t \Ia навчання

]0

2t)

Структура навчальноТ дисциплiни
Зао.tна \ta н:lвчilнIlя

Itiлькiсть годин
Щенна форма

у тому числifla зBll Kpe_tlI l iB i r еu
Усього

-,I пр лаб lнд с/р
3 4 5 6 71 2

з0 1б 14
Крелит 1. Щiсс.пово. Видо-часовi форrtи itнг,riйського
дiсс,itова. що вира7какlть JiK,, i claH \ гегlерiшньопIr, та
л,tайбl,тньоrtr, час i.

30 14 16

Кредlrr, 2. {iсслово. Видо-.lассlвi (lclprIll анг.riйського
_li, словit. що Bllpa}.llK-llb J.iK, i с ган _\ lL,llcpiшHb()\I\ li-l

пrинулошtу часi.

14 1б
Кредлlт 3. Дiсс;lово. Видо-'tасовi (loprtll itнг,ril"tськог()

J,ioc.toBa. що Bигa;iilKltb _]iKl i craH \ \l lIH\.lortr ,litci. 30

Кредllт ;l. lIicc;loBo. Е]tl,1t,l-часовi фсl1-1rtrt llнг_liйськс)г()

дiсслова. що вирitil(ilкl-t ь лiкr i сган 1 lrаt:iбlтньоltr часi.
30 14 16

14 lo
Кредит 5. Пасивнлtl"t стан дiс,словtl. }'lго_llдеlIllя часiв.
fIепрялr:r NIoBil. Видо-чассlвi форrlrI пllсtIвIIого cTaI{\:

неозначенi. трива,пi. перфскт Hi.

30

Кредит 6. Способи дiсс"rова: .]il'tcHltl"l, HrlKa ioBlIl"t,
\,ýlOBHtII-1. Наказовrtli спосiб: знаtlення та \ творення,
Улtовний спосiб дiсслова. Уr,tсlвнltй сrrосiб дiсс_rова:
значення. форrrи. синтаксиLIнi t,rtови вili}.tвання

30 10 20

Кредlrт 7. Сапrос,гil"rнi та слl,iкбовi частIlнIl }IoBIt.
Артикль. Правrt,rа вживання неозначеного та
о,tнаllсногu арl ик.,liв l irlеltника\lи рiзнttх ce\li,tH гиllIlll\
гр},п.

30 10 20

20
Кредлrт 8. IпIeHHlrK, Пiдrtласи ir.teHHttKiB. Утвсlрсння
N,lноiкини irteHHtTKiB. Вiдл,ri HKrl irleHH tl t<i в. За l'l пlен н ll к як
частина \1ови. Грl,п и зайпtеннl.tкiв.

з0 10

30 10

KpelIrl 9, l-[рикuетник. llpltc.,tiBlrllK. L[rlc.liBHrlK.

Якiснi Ti1 вiднсlснi lll]}1K\lelHLlKrt. ('т1 пенi порiвttяння
прик\lетниrtiв. Прrtс_riвник як tlac l l1ltil \lоI]и. Lllrc,riBHl.ttt

як (Iасгltна \l()BIl. lii.rbKicHi га п()ряfк()вi ,lllc.tiBttиKtt.

fiробовi .lис,пiBHltKtt.

з0 10
Крелит 10. N{ода.rьнi jlicc;loBa. (-'ап. пlа1\. t-nllst. с,lшцht to.
shoLrld. rTould. to Ье to. to lral,e to. shall. rrill. Ileed. dаге.

300 122 178Усього годин:

Кiлькiсть годин
{енна форма

Y ТОМY ЧИСЛI
Усього

л пр лаб iнд с/р

Назви кредитiв i тем

J 4 5 6 7l
Крелlrт 1. ll.iсслово. Вrtдо-.rасtlгзi (lopltlt ltнг_liйського
-]icc.,loBa. шо BIlpilrliltK,tb JiH,, i . tl,tH \ lспt,]rilUIIь()\l\ li,l

шлайбу,тньсlrtу часi.

j0

2

2 28

Кредrrт 2. lЦiсслtlво. Вltдсl-.tilсtlвi t|ltlplttt :iHг_rit"lсt кого
-liгс.tова. tцt) tsиllа7|iзкlrь -tiK, it, lllri r tепс].iшнь()\l\ г[l

30 2 28



\{ин\,.]о\I\ L{acl

Kpe:IlT 3. Jicc.roBo. ВиJо-.tасовi форrtrt анг.-lit"tського
дiсс,rова. що вI]ра,паюrь дiю i стан \' \,l1,1г{\ Jo\I} Llac1, 30 2 28

КРеДllт -l. Дiсс.lово. Вrt_{о-часовi форrtи ltнг_rit:tського
дiсс_lова. що дirо i стан N,lаи часt

j0 2 28

Крелllт 5. Пасивнltl:l cT:lH дir:с.пова. Узгод:кення .laciB.
Непряuа }IoBa. Вl,tдg-,1пgовi форrли пасLlвI.tого стан\:
неозначенi. трива,цi. перфектнi.

з0 2 28

КредlIт 6. Способи дiсслова: лiI'rснrrri, наказовtlI--l,
\,}loBHIlI"l. Наказовиl."I спосiб: знаlLlення та ).творення.
}'rtовний спосiб .liсс.,tова. Улtовний спосiб дiсслова:
значення. форлr r.l " с I{нтакси LIгt i 1,шl .:t вl.t вiitи BaI I ня

30 2 28

Kpe:lIT 7. CarrocTiйHi та слt,;кбовi частиIltl N{oBll.
ApTlIK.rb. ГIравrr.rа в)liивання неознalLIеI,Iого Tat

ознаLIеного apTtl K"-tiB з irtенt"tиttаrtи рiзнttх ce\liltlTll tIних 30 2 28

Kpe:lrT 8. IrleHHltK. Пiдк-ltаси irtetiHl-tttiB. Утвсlрення
\IHo,ь'IIHII irtенникiв. Вi:лriнки irлегtниttiв. _}аl'iпlенник як
r{acTIlHa \1ови. заиNlенникlв

з0 2 28

Kpe:ltT 9. Прик;uетник. IIрислiвнrlк.
Bi:HclcHi прrIкNlстники. Стl,пеtti

Якiснi та
порiвняtння

п слlвник як частина мови
з0 2 28

Kpe:lrT 10. N{одальнi дiсс;rова. Carl. tla),. пlust. or-rgl-rt to.
rr,-ou1 to Ье to- to have slTal n,i11. rreed. dаге

30 2 28

}'сього годllн: 300 20 280

5. Теми практичних занять
на

J\ъ

зlп назва теми Ki.lbKicr ь
г0 ]Ii tl

Крелlrт l. rГ[iсс.rово.
Видо-часовi форпrи анг-riйськtlгсl .,licc-rclBa" що tsиражак)тЬ дiю i стан _r теперiшнЬt]\I\ TiI

N,lаи часlбl,тн ьtlпtл,

1 Nloвt]. fi i c:c,:toBcl : вLlзначення ; шrорсРоло г i чна cTpl, кт r ра: основн i

фОрl,rи: синl'аксична 4;r,нкцiя: перехiлнi / неперехiднi дiес,tова: ,leKctt.tHi

Частини

сr,ики. Г' атиtлн l l1 дt€сjlова
]

2 Теперiшнiй неозначениti ч.rс дiс:с,цова. ]
Теперiшнiй трива;rий час дiсс;tова. ]

4.-5 Теперiшнiй неозн;tченi.tli .Iи те rrерiшнiй трива,пий чitс дiсслова? 1
6.-7 споссlби вираження лtайбу,r,ньсtго ({асч (present lndetlnite. Ргеsеllt

С onti n_u]o ul. _Це_ ggiцg to'. I- lttt_tгe l ncl ef r ni te ;.
-+

8 особ,цивостi rrлференцiацii ви.lо-часових форr,l дiсслова за тепIсlю i

анг,llиською \{овою,актика iх пе 2"

Крелrrт 2. ;[ic,c.roBo.
Видо-,tltссlвi форrIlr анг_-liitськtlгсl .tic,c_roBa- щО BrrpaiкilloTb дiю iстан 1, l,еперiшнь0\l\ та

]\,1 11 I{\,-lO\,1\,tlac1
о t"l неозна.tенltй час :icc_:toBa. 2
10 il:t JoKoHaHItli .tac :icc-roBa. 2

l1,-12 \Irr _lllй неозначенrtй чil тегl tttlHIЙ , [ок(}наItttЙ ,tlс f iCc.,ttlBa'.' 4
1з т шнll1 -foKOH ttй час _]ic,c,loBa 2

J



11.- l 5 Вiдмiнностi v B,T,rlBaHHi теперiшньt,lг.l неL]значеного. теперiшнього
трива-цого. теперiшнього _]оконаного та теперiшнього доконано-
тривалого часiв i практика Тх пеlэек.lа:1 ангlil:tською N,{овою,

Контроль1-1а робота ЛЪ l

4

Itpe:lll З. Jitc.roBo.
Видсl-часовi сРсlрr-rи аltг_.tit"lськtlгtl _ficc,roBii. tIttl t]ltрilнають дiю icTaH \,\lин\лоцtr часi

16 N4ин у,-lи й три Bat,-t1.1L"t tialc jilCc- lo ва 2-

11 Вiдл,riнностi 1, BxtrtBaHHi шtинr,_:lого нео]наLIеного та Nlинулого тривалого
часiв.

2.

l8 N4инl,лий доксlнаний час дiсс,псlва. 2

19 Вiдл,riнностi 1, вясtrваннi Nlин\,.пого IIеознаLIеного та N,IиFIулого

доконаноl о чltсiв.
2

20 N4инулий доконано-тривалrt й .lac дiсс,rtова 2
],| ),)
: l.-:L. Вiдплiнностi \, в;,киваннi п,tлtну,[ого неознаLIеного, ]чIин},,пого трива,цого.

N{ин},Jого доконаного l,а \1ин\,-tого доконано-1 р1lвалого часiв i практика
Тх перек;rал1, анг,,riйськс)ю \{oBtlIсl.

4

Кредlrт {. .][ic,c;loBo.
Вt.l_{о-часовi фсlрпrlr анг,цiйськсlttl ,1ic,c_-ttlBit. що вираiкilк)ть дiю i стан 1 ьrайбl,тньолl1 .laci

, 
_,) N4айбlтнiй TptiBa.ILtL"I час дiс с.цtlвli. 2

24 N4айбу,тнiй доrtсlнаний,latc дiсс,ttlва. 2

25 NI ай б 1 тгt i й до ко н ан о -тр и вiLц Lt t"i ч itc д i с с, t о в а. 2"

26 Вiдп,riнностi l, BrtttlBaHHi rtайбr тttьtlгс,l нсо,]наченого. ьtайбr"тнього
трива,цого. пrайбу,тньс)го jlокоIIаного та rtайбу,тнього доконаFIо-
тривiLпого ,laciB i практI]ка iх перек,rlа,r1, анг,пil"lською N,Iовою.

2

27.-29 Вiдм i н нос ri 1, вхtиван нi гtео зн:tчених. три ва-lих. доконаних та доконано-
тривацих часiв дiсс.llова i практикir Iх llерек,lrад\, анг-цiйською мовою.
Контро.пьна робот:r JY:l 2

6

Кредит 5. Пасивний стан дiсслова. Узгодження часiв. Непряма мова.
Видо-часовi форми пасивного стану: неозначенi, тривалi, перфектнi.

з0 Утворення та вжLlвання виfо-LIасовl.tх форьr пасLlвного стан\, дiсс..Iова
Неозначен i форпrлt пэси Blt огu стан l J.iCc,loBa.

2

з1 Трива-пi фор,rrи пасивного сган) -]icc.roBa. 2

J floKoHaHi форп.lи пасllвног0 ст.iн\ Jicc,,ltlBa 2

JJ.-J+ [1рави-па } згод)(еItlIя ,taciB ltнг,ril'tськсlгtl ]ic c,roBa .+

j5 Непряьtа \{oBil в itHг:lil"tcbKiii rroBi
непряпtiii rtoBi.

Наказсitзi" стверд;li),ва-,tьtti речення }, 2

зб Непряп.tа \1ова в анг,rriйськiй rloBi. Пilта.-t btti l)еtlення r непряпtiй п,tовi

Контрольна робота Лч 3.
2

К р ед ит 6. С п о с о б rI д ic сл о в а : д i l"r с н rl Гt, rr а ка з о в п ri, \, ]tl о в н Il I:I.

Наказовrtй спосiб: значення l,a _vтворення, Уrtовний спосiб дiсслова. Упловний спосiб дiсслова:
знаtlення. tPoprrи. cиHTilKcIlLIHi 1 rlови вживання

з] l1ряvi Ttl непряN,li способи дiсс.rова. fiiйсниii спосiб. Наказовl.tй спосiб:
значення та утворення. Непряlлi (1,rroBHi) способи дiсслова. Conditional
N4ood. Йоlо t|loprt}l i зна,lсння

2

38 Вrttивання Conditional N1ooc1 ), гоJовних частинах складнопiдрядних

речень з пi,црядниN,Iи Hepe.Llblltli 1.]\Iови. пiс,ltя коr,rбiнацii br-rt fЬr та
спoJvLlн и кового п рt,lс.п iвн t.l Kat tltlleгrl i se

2

j9 SubjLrnctire lI. Иого форлlи iзна,лення, В;Ittлllаtlня Sub.iLrrrctile II: а) в

t"liлрядних I]еlIеннях з Hepelllbt]()K) \\loB(lKl: б) пiсля дiс:с,цова u,ish. в) в

пiдрядних пtlрiвня_rьгl l{\ рсtIсннях пiс,rя as it. as 1llсlшgh: г) в еr,rсРа,rичних

констр\,кItiях it's tirl-rc. it's abottt titlle. B;tttlt].tltIlя Corrditiollal Моос1 та

2



SLrhjr"rrlctii е II
10 Sr,lb.jirnctire I & Supptlsitiorral I\{ood. фLlрl1111 та значення. В;кilвання

SLrbjurlctire I & Suppositional l\4ood: а) в пr:ря:нltх пiJrIетовII\ реLIення\
пiс.-tя it's ilесеSSаr\,: б) гtiс,ця дiсс,-liв тil irteHHttKiB. Lrio означаюгь
пропозrtцitо. ви\,IоI\" наказ; в) пiс,rя спо.l\ tlHIlKi,l 1est: г) в пi:ря:нllх

\Iеl,и

2

41 В;,rtвання SrrbjLrncti vе I & SLrppositiorlaI \1ood: а) в пi_lря.]нl.tх
пlJ}lетовrlх реLIеннях tliсля it's l-tесеssаг1 : б1 пiс,-lя дiсс,-liв та irteHHl.tKiB.
шlо означають пропозицiкl. виN{ог\/. нака]. В;кltвання SLrbjLrnctire I &
Suppositior-rai N4ood: а) пiслЯ спо-п\.чниКа lest: б) в пiлрядних реченнях
N{ети. Вяtrtвання SLrb.jr"rncti,n'e I r,деякlтх ста-пих с,]овоспол\,ченнях.

обота Лъ zl

2

к
Правила вжL{ван

редит 7. CaltocтiliHi-га с.пу.iкбовi частIlнI.1 }IoBll. Артrrкль.
ня неознаЧено[о та означеного apTllK,IliB з iпlенникаNIи рiзних се,\IантиLlни\

д1
+1: Артик-rь як LiacTI]Ha \,{ови Означений i неозначений артик,цi. OcHoBHi

клlв 2

43 Вживання lB lз,]ага,пьниN.lи IN,{еLIника\Iи 2
11 вiкивання в з вJаснtl\Iи назва]\{Li 2
15 В,,кивання KJlB з lN,lснникit\Iи l,]H Lix сеN.IаFIти ttFI их 2.

16. Вiдс lcl,b 2
Itредlrт 8. lrleHHrlK.

Пi.lк_rаси iмегlникiв. Уrворсння i\lHo7tllHи irreHHt.tKiB. Вiдл,riнки ir,teHHrtKiB. Зar-lrteHHl.ttt як
IIttстина rtови, Г [lи ,]аIl\{енникlR,

17. Irtенник яIt tlастина r.tови. N,Io,рс|о"'tогiчнi та синтаксичнi характерист1,Iки
irteH нl.tка. Словотвi рн i форми iпtенникiв 2

+8 Пiдкласи l]\{енникlв: ll\,{енникtI t].цаснl та зага-rIьrtl. злiченi та нез,liченi.
н|tзвl1 lcTOT та неlстот. KOHKpel,t{ ld абстрактн речовi зб рн 1. Категорiя
чис,па iпtенникiв: зна и члlсJа. я N4но)iини iпteHHtlKiB

2

-l9 КаТеГорlЯ ВIД]\,tlНк!' iп,Iенгtикiв. Загil*цьний вiдьriнок. Присвiйний вiдrIiнок
lменникlв ]

50 Зайьtенник як часl,ина N,l0ви. Класифiкачiя зайr,tенникiв. Особовi.
присвtllнl. зворотII l. заиN,lенникlI 2.

51 Взa€\IHl. вказtвнi. гIита;ьнi зайrtенtttlttlt. Вiднсlснi. сполr,чнi зайпленникll
означа,lьнi. l;ccl зttаченi зiiiirtсннttкlл. Заtt l. KI",lbKlcHt,]i1I]\lенникt,I

]

Кредит 9. Прикметник. Прислiвник. Числiвник.
Якi сL{ та вlдн осн Il рикN{ етн и Kl.t (]Tv п eII пор внян ня гIрик\,{е,гникiв. Присл tBHLlK як час TlIHi,}
мови Чис,пiвни к як Ltitсти на ]\1 () t]и к l"l ь I( cLI та ооов iчислlвни ки чис,llвнl1 Klt

п етник як частина \{ови. Якiснi та в lдноснt 2
53 п п к]\{етн икlв стантивнl 2
(l п як частина \,Iови нlп вняння ис.цlвникlв 7
55 Чис;liвник як частLllIа \Iови. Кiлькiснi га числlвники 2
56. Щробовi числiвники,

к ьна ота ЛЪ 5
2

Кредит 10. Модальнi дiсслова.
. mllst. о to shoLrld. ц,,оulс,l tcl Ье to. to har"e to, shall ц,ill need. dаrе.

5] Nlода,lьне Jicc-loBo l11ll.\,|. .]на.rення: а) обов'язсlк. необхiднiсть: б)
забороtlа: в) наказ та порада: г) гrрипl'щеннrl. що l\te)ivc з чпевненiстtо.
IV{одаlьне _]icc,roBo c,.lll. Зна.lення: ir) фiзична або розl,rtова здатнiсть"
rrtiння: б)ltt-l,t,-rивiсть вtlкtlнання _tiT завдяклI обставинаrt: в) дозвi,l або
заборона,t: г) cl lrHiB : г) зJив) ваIlня: д) HeBi ра: е) докIр

2

i

l

52.



Модальне дiсслово mау. Значення: а) лозвiл; б) можливiсть; в)

припущення з вiдтiнком невiри; г) локiр. несхвilлення
58 N4ода-цьнi дiсс-,tова .shoticl. rLttghtlrl. ix знilче}lня та в;\лlвання 2

59 N4одацьне дiсс,тово trl Ье lo. [1огt) ]r{]t{ення: а) наказ абсl iнстру-кчiя: б)
п,tоrкливiсть. NIo_]i1_1bt-te _]itc_l()Bo !rl /l,ti,i, l(). Його значення: а)

необхiднiс,гь L{li обов'я,зксlвiс t ь _tij. б t необхiднiсr,ь. зvN,Ioвлена

обставлtнапtи.

2

60 Модальнi лiс,с",tова s, hottl cl. l t ltl/ cl. .s ltu l l, ll l1l. Ix значення 2.

61 Мода,цьнi дiсс,цова паасl. tlctt,r,. Ix ]нlt.tсtlняl

Контрольна робота Л! 6.
2

Разом: |22

'I'erllt практIlчнItх ]анять
Заочна форrIа навчання

6. Caпrocтil"rHa робота
Денна форма нав.Iання

лъ
зlп luicT

кiлькiсть
годин

Кре tll I l. .litс.,lово.

лъ
з/п

назва теми
кiлькiсть

годин

1 Itредlrт l. ;lic:cLloBo. Видсl-часовi форми анг"ltiitськогtl дit,с.-ttlва. шо
I]I-lражак)ть дiю i стан r Tctlcpi lll н bo\I\, та пIайбl тгtьоl,tч часi.

2

2 Кредит 2. Дiсслово. Blt,,to-.racoBi tPop,rrlr irнt,-,tiйського дiсс.това. Ltlo

вира)Iiакllь:iкl i стан r rellcpiIIllll,\)\l) la \IиH\.lottr .taci. 2

J Кредиl, 3. {icc;roBo. Вriдсl-часовi cPopпrrr анг,riliського .fiс,с.пова. що
вира/как)ть дiю i стаrl \] N,Iи1{\J()\,11 .Iaci. 2

4 Itреллlт -1. fiicc;roBo. Вlл-,1tl-чассlвi сРорлrи англiйськогtl дiсс"пова. що
виражають jlito i стан 1, маГlбу,тньопtt, .taci.

2

5 Кредит 5. Пасивний стан дiсслова. Узгодження часiв. Непряма
мова. Видо-часовi форми пасивного стану: неозначенi, тривалi,
перфектнi.

2

6 Кредlrт 6. Способлl ,цiсс;rова: дil:lснlll:t, ll:lKaзoBltlYt, },MoBHrlI"t.
I-{аказовr.tй спосiб: знаLtеttFlя l,a \гворення, Уп,lс,lвллий спосiб дiссitова.
Уrtовний спосiб _-tiгс.rов;,l: JначеllIlя. t|lорrrи. синтltкси,lнi \ ]\loBll

в){iивання.

2

7 Кред1lт, 7. C'aпtocTil"tHi та с;l1l,кбовi частtlнll }toBll. Артlrк.пь. Правлtла
в)I(ивання неознаI]ен()го l,a о,]наLlеного арт1,1клiв з irtенниttirпlи рiзнl.tх
се}{антltчнLiх l р\,гl,

]

8 Утвсlрення множини
частина мови. Гр1 пи

Кредrrт tl. llrellHltK. Ili,rкrаси lNIellll1.1Kll].

ir,tенникiв. Вiдп,riнки iлtенникiв, -Jal'trteHHtltt як
зайлленниttiв.

2

9 Кредит 9. Прикметник. Прислiвник. Якiснi та вiдноснi прикметники
Ступенi порiвняння прикметникiв. Прислiвник як частина мови.

2

10 Крелит 10. Мод:r,rьнi дiсс.:tова. call. Illal\,. t-t-ttlst. ought to, should. r,vc,luld.

to Ье to. to lrave to. shall. rтill. r-reec1. сlаге.
2

Разом: 20



ВиJо-часовi фсlрrlrт анг"riйського дiссrова. що вrlра/hакlть:iю icTaH 1,теперiшньо\{у та лrалiбlтньо\I\
час i.

1

ВIrконання вправ на лиференцiацiю анг,ril:тськllх :icc.-tiB за рiзнилrtt критерiяrtи та
на влIIвання lеперiшньоIо неознаtlеного tlt tепс1",iцнь()Iо грliва.tого часiв.
В.Л. Каlшанська. Збiрник вIIрав з гра\lilтIlкlt ltH1.1iйcbKoj'rIc,lBit. tsпр, 1-j с. -1].

впр. 1-] с. -lj: впр. 1б-17 с.52-5j.
Л,NI. ЧерноватL{L"I. 13.I. Карабан Til iH. 11рактllчна гl]а\Iат[lка анг_liйськоТ \Iови з

вправа\I[,1: БазовиЙ Ki,pc. [Jпр. l2 с. 19. Brip. 1j-1-+ с, ]0. впр. 15-17 с.21. впр,22 с.
25. впр.2j с.26. впр.2.1-25 с.26. впр.26-28 с.27. вп1l. 1_)]-156 с.87-88. впр. 1_59 с.
90.
А.С. Саакяtл, Ехегсisеs ir-r N4оdегrl English Gгаtllt-l-t;tг. Впр. 2I6-229.
fоьlашнr ]ав]аl{ня:
В.Л. Каl'шанська. Збiрник tsправ з граN,{атики анг,riйськоi п,tови. Впр. З-z1 с. 44.
впр. 18 с. 53.
Л.М. LIерноватий. B.I. Карабан та iH. ПраrtтиLIна гра\{атика анг_цiйськоi N.,Iови з

вгIраваN,{и: Базовий курс. Впр. 18-21 с.22-2З. впр.29-З1 с.28. впр, 157-158 с.89.
1б0-162 с 91
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Kpeд1llT 2. /{iсс.пово.
Видо-часовi форми англiйського дiсслова" що виражають дirо i стан у теперiшньоN,{\,та \IlIH\-,-to\1\

часl.

]

Вt,tКОНаНня BIlpaiB на в)Itиваl]ня \,1I-tIi\,,пого неознаl{еного та rеперiшнього
JОКОНаНОгО T aciB. вправ на л1,1t|еренltiаuiкl теперiшнього неозначеного.
теперiшньоI,о трl,it]алог(). ]t-перiLrlньогtl доконан()го t,a тегrерiLuнього f()конано-
т]]rtва,lого часiв. вправ Htl llерек,ца_1 ;tнг,цiйською \,Iовою виtо-qдgguпч фор.u
_]icc.loBa ]а Te\IoK].
B.J. Каlшанська. _Jбiрнлrк впl]аts з граi\Iатtlки анг.riйськсli мови. Впр. 8 с. .16. впр.
i0 с. -{8. впр. l9 с. 5:l. впр.2l с. _55. впр. 29 с. 59.
-'I.\1. Черноватий. ts.I. Карабан та iH, Практи(lна гра\,1атика анг,пiйсьrtоI Nlови з

вправа}lи: Базовий курс. Впр. З2-38 с. ЗЗ-j5. впр. z13-5З с.37-40. впр.8З-8б с.56-
57. впр. 89-q4 с. 58-о0.
А.С. С]аакян. Ехегсisеs in N4odeгrr English Gгапlrпаг. Впр. 2З0-249,260-261.
Д,ЭrIаШнг jав_]ання:

В.Л. Каушанська. Збiрirик вправ з граматики англil"лськоi п,tови. Впр. 9 с. 47, впр.
1 1 с.48. впр. 20 с. 54. впр.22 с. 55. впр. З()-З1 с. б0-61.
Л.М. ЧеРнОватий, B.I. Карабан та iH. Практи.tна граN,lатика анг.пiйськоТ л,tови :з

вправа\{и: Базовий кyрс. Впр.39-42 с, З6-З7. впр.5;1-62 с, zl1-4j. впр.87-88 с.57-
58. впр. 95-102 с. б1-6zl.

16

Крелит 3. fiсслово.
Видо-часовi форrrи анг,riiiськtlгсl,]iс,с,пова. lllo BL{ ра)кають дlю l стан \, N{tlH\,.lo}l\ LIacl

J

ВИКОНання BllpaB на в)Iiивання \ILIн\.Iого неозLlаtIеного та мLIнv.пого тривалого
часiв. NlинY.]lогО неознаtlеного та Nlин}r-п()го локонанOго часiв. впраts на
-lИфеРеНuiаuiю Nlин\,лоI о нео ]наLIеного. ]\.1I]н\,,цогс) грIltsаl_цого. N{ин\,_lого
ДОКОНаНОго та N,lину"пого доконilно-тривiLцого часiв. вправ на tlерекJад
анг-цiйською lIовою видо-часових форм дiсс.lова ]а теNlою.
В.Л. Каl'шанська. Збiрник вIiрав з гра}{атики англiйськоi пlовtл. Впр. 5-б с. 45.
впр. 12 c.:l9. вгrр. 1.{ с. .51.впр.2З с.55. впр.25 с. 57. впр. 27 с.5]. впр.32 с.62.
Л.N{. Черновttтt,rйl. ts.I. Карабан та iH. Практlt,лна гра]\1атllка анг.-tiriськоТ uовrт з
вправа}lи: Базовrtl:t Kvpc. Впр. бj-67 с.46-4]. впр.73-79 с,51-;]. впр. l0j-l1j с.
66-7|. впр, 1]]-l38 с.77-81.
А.С. Саакян. Ехегсisеs ill lVlоdеrп Englislr Gгапlmаг. Впр. 250-2,19. ]б_i-]8].
fiоrtашнс зав_]ання:
ts.л збi tsп ,з 1,11ки ttнг.цlйськоi rloBit. В 7 с.46.
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13 с. 50. впр. 1-i с. 5]. впр. 1-{ с. -i6. впр. ]6 с. 57. впр. ]8 с. 58. впр. 3З-34 с.64-67.
Л.N4. Черноватий. B.I. Карабан га iH. Практltчна гра\Iатика англiйськоi л,tови з

вправаN.,Iи: Базовий Kl,pc. Впр. 68-72 с. -18--19. впр. 80-82 с. 5:t-55. впр. 114-122 с.

72-]6, впр. 139-152 с.82-86.

4

Виконання вправ I,{a в)Itивання шtайбr,тньt]гс) грt.lва,]ого. плайбlтtlього доконаного
т,а ltайбr.тнього _:lоконано-трива_,lс-lго ,taciB. впрIlв нз -rlr(lеренцiацiю п.лайбyтньогсl

нео,]наLIеного" r,rайбl,тнього Tptl []д.Iого. rIаitбr,ггt bc,llO -lоконаного та N,iал"tбJ,,тнього

доконано-триваJогL} ,taciB. вправ на перек_Iit_l анг"riйськок) \,toBolo вид9-rlдсових

форлr дiсс"tова ,]i1 те\lок). Викоttання впр[lв на в7кивання неознаLIених, трива-Ilих.

доконаних та доконан о- l рива.lll\ час i tз ан г,ti йськсlгt_l Jicc;oBa,
В.Л. Iiаушанська. Збiрник вправ з гp.t\Ial,llкrt анг;iйськоТ п,tови. Впр. 35 (А.В.С) с.

69.
Л.М. l{ерноватий. B.I. Карабан та itl. ПрактrI.iна l,ра\lатика анг"itiйськоТ пtoBll з

вправаNIи: Базовий кl,рс. Впр. 16j-167 с.9З-9-{. впр. 11З-177 с.97-99. впр. 18З-187
с. 102-10З. впр. 19j-208 с. l05-1 1].
А.С, Саакян. Exercises in Modeгrl English Gгапt1-1аг. Впр. 28;l-З00.

!оrtашнс зав.-lання:
В.Л. Каl,шанська. Збiрник вправ з гра\Iатllкlл анг"riйськоil,tови. Впр. З5 (D) с. б9.

Л.1\4. r{ерноватий. B.I. Карабан Tl1 itl, ПllактllLIна гра\Iа],ика англiйськоТ \Iови з

вправаNIи: Базовиr"t rtypc. Впр. l68-17] c.9_i-96. вгlр. 178-182 с. 100-101. впр. 188-

192 с. 10j-105. впр,209-22-1 с 1 11-1]0.
А.С. Саакян. Ехегсisеs irl NlоdегIl EIrgIish Gгаtlrtlrаг. Впр. З01-308.
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Крелит 5. Пасивний стан дiсслова. Узгодження часiв. Непряма мова.
Видсl-чассlвi форлlи пасtlt]Flоl о стан\: неt)зllаченi. тtrlltвэ.ri. доконанi,

5

Виконання вправ на \,творення та t]/hllвtlння пасIlL]Itого стан},дlсслова,
В.Л. Каl,шанська. l3бiрнliк tsправ з гра\lа1,11кll англil:tськоТ п,tови. Впр. 1 с.71. впр.
2-j с. 7З-]4.
Л.М. Черноватий. B.l. Карабан ,ra iH. ПрактиLtна граl1атика англiйсьrtоi ]l1ови з

вправаN,Iи: Базовий кl,рс. Впр, 69 с. 1б8. впр. 10-]2 с. 169, влр.7З-76 с. 170, впр.
71-19 с, 171.впр. 80-84 с. 172-17.{. впр,8)-88 с. 175-176.
А.С. Саакян. Exercises in Моdеrп English Gгаtпrпаг. Впр. З21-341

!,оrtrшнг iавJаIlня:
B.J1. Каушанська. Збiрник вправ з граNlатикlл анг"tiitськоi r,toBll. Впр. z1 с. 75.

Л.N4, Черноватий. B.i. Карабан та iH. ПparKTi,t.tHil граN,Iатика анг;iйськt-lТ ш,tови з

вгIраваN,{и: Базовий кl,рс. Впр. 89-92 с. l76-177. BIrp.9j-107 с. 178-182.
А.С. Саакяп. I-.хегсisеs in N4оdегrl L.rlglislr Gгаtllпllrr. Вlrр. 3'12-З50.

Виконання BIlpaB на },]го:l)iеl-tня ,l;_tciB Ia tlil перетвt)рення пря,\lоl' \,IOBIl t]

HeIlprlNIv.

B.J1. Каl,шансьliа. Збiрник вправ,] IраN,lатLlки анг;iйськоТ п,tови. Впр. 1-З с. 207-

208. впр. 1 с. 209. впр. З c.2i0. впр. 5"7 с,21 1.впр.t) с.212. впр. l 1 с.21З.
Л.N4. Черновttтltй. B.I. Карабан га iH. Практtl.tна граNIатика анг;iЙськоТ мови з

вправаN,Iи: Базовий rty,pc. Впр. 140-117 с. 199-204.
А.С. Саакян. Exercises irr N{оdегп English Gгапlt-t"tаtг, Вгrр.309-З1,1.

lомашt-lс ]ав_fання:
ts.Jl. Каушанська. Збiрник вправ з гI]i1\1атrIкrl анг-riйtськоi r,toBrt. Впр. .{ с. 209. впр.
2.4 с.2-10. впр. б с. 211. впр. 8 с. 2l2. впр. 10 с. 21З.
Л.N4. Черноватий, B.I. Карабан та itt. I1рllц-1,11.1цз гра\{атика англiйськоi п,tови з

вправами: Базовrtй курс. Blrp. 1-18-169 с. ]0_..-]1-1.

А.С. Саакян. Exeгcises iп \1осiегll F;lr]ish (iгаtllIllаг. Впр.315-З20.
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Кредllт 6. С пособIl дiсс"ц ова : _Iit"t сн lr й, н а казовlII"l, },}IoBHIII"I.
НаКаЗОвrlй спосiб: знаLIення та утворення. YlloBHI,ll:t спосiб ]icc_-toBa: значення. форlrlл. сlrнтаксlIчнi

\,\{oBLI вiliрIвання

6.

Виконання вправ на в)Itивання дiс:с,пiв в наказово\t\ та \\Iовно\1\,способах..
В,Л. Каl'шанська. Збiрник вправ:] граN,lатrlкrt анг,rir"tськоi r,tови. Впр. 1-4 с. 92-95.
впр. б-8 с.96-98. впр. 13-14 с. 10З-l04.
Л.l\4. Черноватт.tй. B.I. Карабан та iH. ПрактrtLIна гра\Iатика анг,liйськоТ MoBLl з

вправаllи: Базовий Kypc. ВгIр. 201-2i l с. 2jЗ-2j8.
А.С. Саакян. Ехеrсisеs ir. N4оdегrl Erlglish Grапlmаг. Впр. З.51-38j.
fi,оrlаш нг заR,-1ан ня:
В.Л. Кау,шанська. |3бiрнlлк вгIрilв з гра\lаl,икll анг_lit:tсько[ п,lови. Впр. _5 с. 96. впр.
9-12 с.99-102. впр. 15-16 с. l06-109.
Л.N{. Чернt'lватий. B.I. Карабан Tll iH. I1рактичнаt граNI.Iтика анг,цiйськоТ пtови з

вправаN{[1: Базовий кl,рс. Вгrр. 2|2-22З с. 2З9-2:l:l.
А,С, Саакян. Exercises irr Moderl-r English GrапlIлаr. Впр. 38z1-416

20

Крелит 7. Самостiйнi та службовi частини мови. Артикль
Правила вживання неозначеного та означеного артиклiв з iп.,lенниками рiзних сеNIантиLIних Iр\,п

7

Виконання вправ Ila в}кивання неозначеного та означеного артиклiв.
В.Л. Кау'шанська, Збiрник вправ з практичнсli грап,tатики англiйськоТ r,tови. Впр.
1- 19 с 9-22.
Л.N4. Черноватий. B,I. Карабан та itl. Практична граN,{ilтика анг.цiйськоТ мови з

вправа\lи: Базовий курс. Впр. 3б-З9 с. 1.18-150.
А.С, Саакян. Ехегсisеs in Nlоdеrп English (iгаr-t-iпlаг. Впр. 45-76
lоrtашнс завдання:
В.Л, Каiшанська. Збiрrrик вправ,] гра\{атLll<ll анг:riйськоI мови, Впр.20-39 с.2j-
)+,

Л.N{. Черноватt-tй. i}.I. Карабан ,ra iH. l1рактична граN{атика аItглiйськоi r,tови з
B]IpaBaN,Irl: Бirзtlвий кl,рс. Впр. 1l-;+.+ с. 1_r0-15З.
А.С. Саакян. Ехегсisеs itl N4осlегt-l Enцlish GгаI1-1t-l,tаг. Вгlр. 7 7 -107

]0

Кредrlт 8. [пrен HlrK. l}аr:Irlенник.
Пiдк":rаси iпtенникiв. Утвсlрення \{ноiкини iпtенникiв. Вiдr,riнки iпленникiв Зайл,tенник як LIастина NIови

Гру,пи зайп,t eHHrtKiB.

8

ВИКОНання вправ на yтворення Nlноrtини ir,tенникiв. на правопис N,Iно}кинLI
il,teHHrtKiB та на вiдr,tiгтки ir,teHHl.tKiB.
В.Л. Каl'шанська. Збiрник вправ з гра\{атикrt англiйськоТьtови. Впр. 1-3 с.5-6.
Л.М. Черноватий. B.I. Карабан та iH. ПрактrILIнt1 грt1\,1атика англiйськоi N,loBI] з

вправаNlи: Базовий Kvpc. Впр. Зl-З2 с. 144.
А.С. Саакян. Ехегсisеs in Моdегr"r Englisll Gгапlпаг. Впр. 1-22.

fош,lашнс заtsдання:
В.Л. Каr'шаIlська. _3бiрrrик вправ:] гра\{атики анг,riliсt,коТ ьtови. Впр. -t-7 с. 6-8.
Л.М. Черноваtтtтй" B.I. Карабан гlt iH. Практи,tна гра\lатика ;tнг,riйськtli rtoBlt з

вlIравап.Iи: Базовий Klpc. Впр. ЗЗ_j_j с. 1.15.

А.С. Саакян. Ехегсisеs irl N4оdепl Erl{_Ilislr Gгаt1,1tl,tltг. Впр. 2З -.1-{
]i)

ВикОнання впгi.tFt на в/\ивання зайrtенниltiв. tlttl нале7Iiаtь:о рiзнll\ Iр\п.
В.Л. Каушанська. Збiрник вправ з граi\I.,lтики англiйськоi rtoBlt. Впр. 1-] с ]S.
впр.3 (1-10) с. ЗС), впр,.l с..{0. впр.7 (1-7) с..11.
Л.N4. Черноватий. B.l. Карабан та iH. Практична гра\,1атика анг.riйськоl' \1trBI1 ]
вправами: Базовиr:l к\.рс, Впр. 11-1.5 с. 131-1ЗЗ. впр. 17-18 с, 131-1j5. впр. ]]-]_1 

"-.
137. впр. 26 с. 140. впр. 27 с. l.{1,
А.С. Саакян. Ехегсisеs iп N,lоdегп Errglish Gгаt-пmаг, Впр. 108-1j].
!опtашнс зав_]ання:
В.Л. Кау'ша}Iська. Збiрник tsправ з гI]а\Iатикrt алIглiйськоТ ltoBrl. Впр. 3 ,]i-]. .,



39. впр. 5-6 с. 40. впр, 7 (8-i-l) с. -l1.

Л.М. Черноватий. B.L Карабан та rH, ПракrlIчна гра\lатrtка анг--liliськоТ \Iови з

вправами: Базовий курс. Впр. 16 с. 13З. впр. l9-20 с. 1j*5. впр.2-1-25 с. 138. впр.

128-1З0 с. |42.
А.С, Саакян. Exercises in N4оdегrl English Gгапrmаr. Впр. 133-157.

Кредит 9. llprIKlreTHиK. l Ipllc"riBHIl lt. LIltc.riBHrlK.

Якiснi та вiдноснi прик,ltетнl,tки, (-'тl,пенi пtlрiвняння прtlк\lетникiв. Прис;liвник як LIacTиI:Ia N,lови

Числiвник як r{acTllцa \I9BI]. Ki"rbKicHi Ia пtrряfN(lВi 'tltC.t Дробовi,t1,1c, tiBH икиlвн}.Iки

Виконання l]прав на в}Iiиtsання якlснлlх та t]lдносilих прикNlетнIlкlв.
сrбстан гивнIlх пlrикrlеlникiв. t,|\ IlcltiB п,,рiвllяння ll1rrlцr,a,, HltKiB.

В.Л. Каlшанська. 13бiрrlик впl)аl] ] гpa\Iil1,1.1Krt анг-,tiiiськсlТ rtoBtr. Впр. 1-2 с. jб.

Л.N4. ЧерноватttГ.i" B.L Карабан та iH. ПракllttIнil I,paN,ItlT}tкa ангJiЙськоТ \.{ови З

вправаN.,1и: Базовий Kvpc. Впр. 1-5 с, l21-127.
А.С. Сааrtяrt. Ехегсisеs in Nlосiсгrl English (lгitll,ttllirг. Впр. 169-183.

Щопtашнс зав_]ання:
В.Л. Кау,шанська, Збiрник вправ :] I paNlaTt{Ktl irнг;iГlськоi лrови. Впр. З-5 с. З6-З7.

Jl.M. Черноватий. B.I. Карабан та itl. Практrt.iна граN{атика англiЙськоТ лrови з

вправа]чIи: Ба:зовий ку,рс. Впр.6-10 с. 121-129.
А.С, Саакян. Ехегсisеs in ]\4сldегrl Ellglish Gгаt-t-tt,t-titг. Впр. 18'1-199.

Вtrконання на вiliивання гlрисJlвнIiкlв.
В.Л. Kal,rr_raнcbкa. Збiрнлtк вправ з гра\Iатtlки англiйськоТ п,tови. Впр. 1 с. 62. впр.

2 (1-15) с. 1б2.
Л.N4. Черноватий, B.I. Карабан та itl. Практична граNlагика анг,,tiЙськоТ мови з

вправаN,Iи: Базсlвиli кl,рс. Впр.,1_5--16 с. 155.

А.С. Сааriян. Ехегсisеs irl Nlосlсгrl Elllglish Gгаtl-ttllztг. 13пр. 200-207.

/ltrrlашнt JaB. lання:
В.Л. Kal,rr_raнcbкa. Збiрник BIIp.lB з l,1]a\lilTllKtl irttг,riiiськоi rtови. 13пр.2 (lб-З0) С.

162. впр.3 с. 162.
Л.N{. Черноватий. B.L Iitrрабltн ,гll iH, ПpaKtl.t.tHa граNlатика англit"tськоТ rtови з

вправаNIи: Базовлtй кl,рс. Rпр. 17--+8 с. l56.
А.С. Саакян. Ехегсisеs irl N4оdегп Ellglish Gгапlrпаг. Впр. 2 08-21 5

Влtконання вIIрав на вiliивання Ki,lbrticHllx та поря.lков!Iх числiвникiв, дрОбОВИХ
LIислlвникlв. ст},пе}i l в порlвнян ня п pll с.l l вн I,I Kl в.

А.С. Саакян. Ехегсisеs irr N4осlегrl Erlglish Gгапrr-паг. Впр

Щоьlашнс зав.-1ання:

А.С. Саакян. Ехегсisеs in N4оdегп Ellglish Gгаrппrаг. Впр

1 58-16з.

16/+.

9

10

Виконання вправ Hi] в7I(иlзання \{(J_li]_,lьниr .ticc.riB c,(/l/, l1lLl),, пlll.\l, hе to,

ought ltl, .shott/cl, ll,ttL.tltl, ,shcll1. y,i/l. псt:,-l, tlчrе
В.Л. Каlшанська. llбiрник впраI] ] грil\,IilгLlкrl i,lt"lt,tit:icbKсli пtови. Впр, 1-2 с.7]-]8.
впр. 4-5 с.79. впр. 8-9 с. 81. tlгrр. 1З с. 8j. Brrp. 1.5 с. 85" впр, 17-18 с. 8б-88. впр.

l9-21 с.89-90,
Л.IVI. Чернова,гий. B.I. Карабан гtt iH. Практrrчitа грпл,lа1],ико анг"цiйськоi пцови :з

вправа\,{и: Базовий кl,рс. Впр. l11-i]] с. 186-191.
А.С. Сааrtян. Ехеrсisеs irl N,ltlсlегrl Erlglisll Gгаrtlt-t,tttг. Впр. ;l17-421, 12.1.429-'+30.

1З4-,+3б.441-445"453-456.,+61--+6j.-{68.-l70. 171.17З^475,4]7,484-488.
f]оrlаш нс завJ,i.lн н я :

В.Л. Каlшанська. Збiрник впрilt] ] г]]а\l1,1тllкlt ilнг,riйськоТ r,tови. Впр.3 с.78. впР.

6-7 с. 80. впр. 10-12 с.82-8З. BIr1l. 1-{ с. 8]. впр. 16 с. 86. впр.22-24 с.90-91.
_Гl.М. LIерноватий. ts.I. Карабан та iH. Прак-ги.rна граNIатика англiлiськоi шtови з

hctye lrl.

1]]-l_]9 с. 19]-197вправа},11,1: Базовлtй ку,рс. Впр

20

Крелит 10. Модальнi дiсслова
. nlust. oll to. shtlr:ld. rvor:lc] to Ье ttl. to hа,п,е to. shall. r.l,ill. r-reed dаrе

20



А.С. Саакян. Ехегсisеs in N4oderrr English Gral-t-lt,l-tat,. Впр. -l22-;126. -+28.4j1-.lj3.
4з 7_110. .+16--+52. -+5 7-460. 164-46] . 169. 11 2. 11 1. 47 6. 178. 189-.+92.

Pct,lo.1tэ 178

Самостiйна робота

Ki.-lbKicTb
гоJIIн

лъ
зlп Змiст

Крелит 1. fiiсслово. Видо-часовi форr,rи англiйського .fiсслова. що вира,+iають :iю i стан r
теперiшньоNlу та п.лайбl,тньолrу часi.

281

Виконання вправ на лиферетrцiацiю анг"цiitських _licc,liB за рiзнипtи критерiяrIrt та

на вililIвання tеперiшньоlо неr)tнаLIен()г(} га rcпepit-ttllb\)l() гривi]^-l()lо часiв.
В.Л. Кау,шанськаl. llбiрник вгlрав з граN,Iатлlкtt aHl.,tiГ.tcbKoT l,tови. Впр, 1-З с. '{2:
впр. 1-2 с. 4З: BrIp. 1б-17 с. _52-5З.

Л.N4. Черноватий. B.L Карабан та iH. ПраtктиIIна граNlатика ангJiйськоТ \lови з

вправаN,lи: Базовий кl,рс. Впр. 12 с. 19. впр. 1З-14 с,20" впр. 15-17 с.21. впр.22 с.

25. впр. 2З с.26. впр.24-2_5 с.26" впр. 26-28 с.27. впр. 1_5З-156 с.87-88. впр. 159 с,

90.

!ош,tашнс завдання:
В.Л. Каl.шанська, Збiрник вправ з гра]\{атики анг,цiйськоi пtови. Впр. 3-4 с. 44.
впр. 18 с.5З.
Л.I\,{. Черноватий. B.l. Карабан та iH. Практична граI{атика англiйськоТ N{ови з

вправа\1l]: Базовлtй курс, [3Irp. 18-21 с.22-2З- впр.29-31 с.28. впр. 157-158 с.89.
впр. 160-1б2 с,91.

Kpe:llT 2. Дiсслово. Видо-.iасовi форilIrt анг,пiйського дiсс,rовз, що вира)(ають дiю i стан 1

теперlшньо]\,{у та \{ин} jloN{}, часl.

]82

ВrIконання впрriв на в)I(ивання Nlинулого неOзнаLIеного та теперlшнього
_]оконаного часiв" вправ на rиферегruiаuiю тепеlliшнього неозначеного.
теперiшнього тривl].lого. tсtlе1-1iшньtlго доконанс)го l,a т"егtерiшнього доконано-
rрlIвLlого,tatсiв. вllраts Hil llерек.lад ltнглiйськtlкl NIоtsою видо-LItiсових форrr
:icc.loBa за те\{ок).
В.Л. Каlшанська. llбiрник вправ,] I,pa\laгtlKrt англiйськоТ лtови. Впр. 8 с. 46. впр.
l0 c. -l8. впр" i9 с.54. впр.21 с. _5_i. впр.29 с. *59.

Л.\{. Черноватий. B.I. Карабан TLl iH. ПрактиI{на граматика анг,пiйськоi Nlови з

BtlpaBa\I}t: Базовий к;,,рс. Вгlр.32-38 с, jЗ-З5. впр. -l3-5З с. З7-40. впр.83-86 с.5б-
_r7. впр. 89-94 с. 58-60.

Доrlашнг завJ[tння:
В.Л. Kal,rlraHcbKa. Збiрнлrк вгIрав з гра\lатllки англiйськоi п,tови. Вгrр. 9 с.47. впр,
1 1 с. 48. впр. 20 с. 54. впр. 22 с. 55. впр. 30-З l с. 60-6 l .

Л.N4. Черноватий. B.I. Карабан та iH. ПрактиL{на гра\{атика анг,пiйськоi \1oвl1 з

вправаN,lи: Базовий Kvpc. Впр.39-.+2 с. Зб-З7. впр.54-62 с.41-4j. впр,87-88 с.,i7-
58, впр. 95-102 с. 61-64.

Кредrrт 3. Щiсслово. Вtлдо-часовi tPoplrtl анг-цttiськоl,о дl€слова]. що вира/hають -liкl i стан \ \l;1:,... ,1,

IIacl

J

Виконання BIlpaB на в/к}.{вt]ння \Itlн\,lог,о неозtliltiеного та _\1Llн\-lого трlttsillОГО
часiв. N,lин)lJIого неозначеного гat \,1llг{\ijlого доконаного .taciB. впрLlв на

лиференчiашiю \{llн},_хого неознit(tеного. NI1.1н\,.пого трtIвL,lого. \lI1н\.lt]гtl

доконаного та \,Iлlн\,,пого _tоконано-гl]Llва,iIого .laciB. впрев на перrgц.1l.-,a

англiйською NIовою видо-чаlсовt.lх (;oprr дiсс.rова ,]а ,l еl\lою.
В,Л. Кау,шанська. Збiрник впрilв J грt1\{iiтLlliи англiйtськоТ r,toBrl, Впр. .-;-6 с. -1_i.

впр. 12 с. 49,впр. 14 с. 51. впр. 23 с. 55. впр. 25 с. 57. впр. 27 с. 57. впр. j] с. б].
Л.N4, Черноватий. B.I. Карабан та iH, Практична граN,Iатика анг.liйськоi \IoBI1 з

вправаN,{и: Базовий курс. Впр. бj-67 с. .{6-47. впр. 7З-79 с. 51-53. впр, i0]-11-1 с.

]S



66-71. впр. 12З-138 с. 77-81.

f оrlаLш нс ]ав_]ан ня:

В.Л. Каl,шанська. Збiрник вправ з граl{атикrt анг"-tit"rськоi rtoBl,t. Впр. 7 с. .l6. впр.
13с.50.впр. 15с.52.впр.24с._56.впр.26с.51.впр.28с.58.впр. jj-З4с.61-67.
Л.N4. Черноваrий. B.I. Карабан ,га iH. Практr.lчна г,l]а\Iат}tка анг,лir"tськоi I!1ови з

вправап.lи: Базовий курс, Впр. 68-72 с. :l8-;l9. впр. 80-82 с. 5-1-55. впр, 1 14-122 с.

12-76^ впр. 139-152 с.82-8б.
Крелит ,l. Щiсс.пово. Вtrдо-часовi форлrи аrtг.пitiського дiсс.rова. що вираiI(ають дiю i стан у,

r,tайtбl,тн bott r, .tac i.

4

Виконання впрtlв I{a вiliивання ьlаtiбlтIlього тl]LIвit.lого" ьtаГлбу,тнього докоFIаt{ого
та r,tайбl,тнього доконано-тривL]_r]огсl ч;.lсiв. впр.iв Hlr rиференцiацiю п.tаliб\,тнього

неозL{аченого. r,tайбr,t,FlLого T}]l.tBal_lo0-0" rtайбr тньс)го доконаноl о та плайбl,тньоl,о

доконаLIо-триваJого .IaciB. вIIрав на перек,lat_t аrtг.ril:iською NIoBOIсl I]l4до-LIасовиy

сРорп,r дiсс"пова ,]а TeN{OtO. Влtконання впр|lв lIa вiк1.1вання неозFIаLlенлiх. триваlLIх.
доконаних та д()конано- гри tsз_lи\ часiв анг"riiiськсlгсl jlic c_loBa.

B.Jt. Кау,шанська. _3бiрник tsllрав,з гра\Iатики анг,riйськоТ r,tови. Впр. З5 (А.В.С) с.

69.
Л.N4. Черноватлlй. B.I. Карабан та iH. Практи.Iна граl{атика анг;riйськоТ шtови з

вправаN{и: Базовиl:i Ki,,pc. Впр. 16З-167 с. 93-9.1. впр, l7З-177 с.97-99^ впр. 18З-187
с. 102- 10З. впр. 1 9З-208 с. l 0_5- 1 1 З.

Д()\llшнt завllння:
В,Л. Кау,шанська. Збiрник вправ з гра\{атики анг"цiйськоi ltови. Впр. З5 (D) с. 69,

Л.N{. ЧерноваL,ий, B.I. Карабан та iH. ПрактиLIна граNlатика анг,цiйськоi N,{ови з

вправами: Базовий ку,рс. Впр. 168-172 с.9-5-96. впр. 178-182 с. 100-101. впр. 188-

192 с. 103-105. впр.209-224 с. 1 i4-120.

28

Кредит 5. Пасивний стан дiсслова. Узгодження часiв. Непряма мова.
Видо-часовi форми пасивного стану: неозначенi, тривалi, доконанi.

5

Виконання вправ на \ l ворення Tt1 вiкиt]atння пасtlвного с-гану дlсс"]Iова.
В.Л. Ка,l,шанська, Збiрник вправ,] гl]aNlaTl.tKlt анt,,цiйськоТ лtови. Впр. 1 с. 71. впр.
2-j с. 73-74.
Л.i\4. Черноватий. B.I. Карабан та iH. Пракtична граNlатика анt,лiйськоТ r,tови ,з

вправаN,lи: Базовиl."i Ttypc. Впр.69 с. 1б8. впр.7О-12 с. 169. впр.7З-76 с. 170. впр.
77 -79 с. 1 71. впр. 80-84 с. 172-174. впр. 85-88 с. l 7_5- 1 76.

fi,оьlашнс зав_fання:
В.Л. Каушанська. Збiрник вправ з гра\{атrlки анг"лiйськоI мови, Впр. 4 с. 75.

Л.N4. Черноваrтий. B.I. Карабан та iH. ПрактIILIна,t гра\{атика анг,:liйськоТ N{oBtl з

вправаNlи: Базовtлй курс. Brrp,89-92 с. l76-177. впр.93-107 с. 178-182.
Виконання вправ на ),згод)(еtIIIя .laciB та на псрстворення прямоi rlови в

непряN,{\i.

В.Л. Кау,шанська. llбiрник впр|tt] ] гра\Iатики irнг:tiйськоТ мови. Впр. 1-З с. 207-

208. впр, i с. 209. вгrр. 3 с. 210. впр. -1.7 с. ]11.впр, 9 с. 21?, впр. l1 с. 21j.
Л.М. Чернов;Lтий" B.I. Карабан Ti,t iH. Практlltlttа гра\lатика агtг;liйськtli \loB}.1 :]

вправаN,,1.1: Базсlвий rtr рс. Btrp. l-+()- 1+7 с. l i)9-20,1.

l,оrtаш лtг зав_].llн ня :

В.Л. Кау,шанська. Збiрниrt впр.tв ] l|]it\laTlIlilt llнг,-liliськс,li lvtoBlr. Впр. 4 с. 209. впр,
2.4 с.210. Brrp. б с.211. впр. 8 с. ]l2. впр. l0 с. ]1З.
Л.М. Черновttтий" B.I. Карабан T.t irr. ГIрактr.lLIна граN,lатика англiйськоi N{ови з

вправаN,{и: Ба:зовий кl,рс. Впр. 1-+8-1б9 с. ]05-]1-i.

]8

нака:зовий спосiб:ТJ"l,flf;Н::ffi"i:НJi,ТlТil]}J;lх]jlil':,;1:iJ"-Ji]i"о,и. сllнтакси.lнi
\ \l0tsll в7i(l]вання

6 Виконання вправ на в}Iii.Iвання :icc.-liB в наказово\I\, та \,NloBHoN{y способах.. 28



В.Л. Каlшанська. Збiрник вправ з гра\Iатllкlt анг.lii"lськоl'\1овl1. Впр. 1--l c.9]-9_i.
впр. б-8 с. 9б-98. впр. 1 j-14 с. l 03-1 0-+.

Л.N4. Черноватttй. B.l. Карабан та iH. Практltчна гра\Iатllка анг_-тil:tськоТ rtoBrI з

вправаN,{и: Базовиit кl,рс. Впр. 201-21 1 с. ]ЗЗ-]]8,
!опIашнr зав_]ання:
В.Л. Каl,шанська, Збiрник вправ з гра]\IатLlкtl анг_liйськоТ rtoBrt, Впр. _i с. 9б. впр,
9-12 с.99-102. впр. 15-1б с. 10б-109.
Л.N4. Черноватий. B.I. Карабан та iH. Практl.iчна гра\Iатика анг_-riйськоi \{ови з

вправами: Базовий курс. Впр. 2|2-22-З с. 2З9-2-1.{.

Правила вживан
Кредит 7. Сапrосr-iйнi тa с"rl,iкбовi tlaсTIIHIt }IoBrl. Артrtкль.

ня неозначеного та ознаLiеного артик,-tiв з irteHHttKartи рiзних сеN{античних гр},п

7

Виконання вправ на вживання неозначеного та означеного артик_riв.
В.Л. Ка,чшанська. Збiрник вправ з практичноl' гра\lliтllкrt анг_пiйськоТ п,tови. Впр.
1- 19 с 9-22.
Л.N4. Черноватиr1. B.I. Карабан ,га iH. Практична граillатика англiйськоТ \{ови з

вправаN,Iи: Базовий кlрс. Впр. jб-j9 с. 148-150.
ДIолtашнс завдання:
В.Л. Каушанська. .lбiрник tsIIраlв з гра\jаIики анг"tiйськоТ r,tови. Впр.20-39 с.2j-
з4
Л.N4. Черноваггltй. B.I. Карабан та iH. lIракT,ична граматика анг,пiйськоТ l{ови з

вправад.,1и: Базовий ку,рс. Впр. 41-44 с. 150- 153.

28

Kpe:llT 8. IrleHHllK. _}аliпtеrlник. Пiдкласи iпtеt-lгtикiв. Утворення ]\{но}I(ини iшrенникiв. Вiдr,riнки
iпtенникiв Залiп,tенник як частиtlа \{ови. Г'ру,пи зайплеt-tникiв

8

Виконання вправ на },творення \{ножини iпtенникiв, на праволис N,lно}кини
irteHHrtKiB та на вiдьtiнки iпtенникiв.
В.Л.Каrшанська,Збiрниквправзгра]\lатлlкианг"цiйськоiмови.Впр. 1-Зс.5-6.
Л.\1. Черноватий, B.I. Карабан та iH. Практична гра},{атика англiйськоi N,{ови з

вправа\{и: Базовий курс. Впр. 3 1-32 с. 144.

ДОrtашнс завJання:
B.Jl. Кау,шанська. Збiрник вIIрав з гра]\,Iатики анl,-цir:lсьttоТ r,tови. Впр. 4-7 с, 6-8.
Л.\,{. Черноватl-tй. B.I. Карабаtr ,га iH. Практт.l.ттtа граN.lатика анг_riйськоТ rtoBl.t з

вправа\{1-1: БазсlвлIй кl,рс. I3rrp. j]- j_5 с. 145.

]8
Виконання вправ I,ta вiliивання зайпtеtttlикiв. що Hit-le7кarb до рiзних гр)п.
В.Л. Каl,шанська. Збiрнr.tк Bllpal] ,j граNlатики англiйськоТ rцови. Впр, 1-] с. ]8.
впр.3 (1-10) с.39. впр. zl c..l0. впр.7 (1-7) с, -{1.

Л.М. Черновitтий. B.I. Карабан Ia iH. Практична граNlатика англiriськоТ \IoBIi з

вправаN,lи: Базовий ку,рс. Brrp. 1]-15 с. 131-1]]. впр. l7-18 с. 134-1З5. впр.21-23 с.
1З7. впр.2б с. 140. впр. 21 с,111r.
frоltашнс завдання:
В,Л. Каl,шанська. Збiрник вправ з граN,{атикrt англiйськоi п,tови. Впр. 3 (11-21)с,
39. впр. 5-6 с. .{0. впр, 7 (8-14) с, 41.
Л.N{. Черноватий. B.I. Карабан та iH. ПрактиLIна граN,Iатика англiliськоi \IoBll з

вправаN,lи: Базовий ку,рс. Впр. 16 с. 1ЗЗ. впр, 19-20 с. 1З5. впр,2.1-25 с. 138. вп1l.
1]8-1З0 с l42

Kpe:lrT 9. Прикпrетнllк. Ilрlrслiвнllк. Якiснiта вiдноснi прлtкл,tетнt.tки. Стrпgцi пррiвняння
прикNIетнIrкiв. I Iрислiвник як LIастина Nlови.

9

Вtlконання впрхli Hil B)IiIlBlIIlliя яttiсних га вi:tlосIлих прllк\]е lHttKiB.
cr бu t ан l ивн и\ прик\lе гн и KiB. ul \ пен i в порi в]lяння при кrtетникi в.

B.-ii. Каlшанська. Збiрник впраr] ] гра\lатt]ки англiйськоiпtови. Впр. 1-2 с. j6.
-1.\I. Черноватий. B.I. Карабан га iH. Практtt.tна граN.lатика анг_:liitськоj' lTtlBll з

вправе\1ll: Ба,зовий кl,рс. Впр. 1-5 с. 121-12.7.

fr,r\13,шНС ЗаtsДаННя:

]8



В.Л. Кау,шаIIська. Збiрнrlк вправ ] грll\l.1тllкtt ltнг.-lit"lськtli rtoBtt. Впр. 3-5 с, 36-З7.
Л.М. Черноватий. B.l. Карабан та iH. [1рактttчна I,ра\,Iатика англiйськоТ л,tови з

вправаN,{и: Базовий кl,рс. Впр.6-10 с. 1]7-1]9.
Виконання на вживання прис-пiвнltкiв.
В.Л. Каl.шанська. Збiрнrrк вправ з гра]\IатL]кll агlг,:тir"lськоТ r,tови. Впр. 1 с. б2. впр.

2 (1-15) с. 162.

Л.N4. Черноватий. 13.I. Itарабан га iH. Практrlчна граNlатрlка англiйськоТ N.lови з

tsправаN,Iи: Ба:зовий курс. Впр. 4_5-.1б с. 155.

!оr,tашнс завдання:
В.Л. Каушанська, Збiрник вправ з гра\lагикrt анг-riйськоi п,tови. Впр. 2 (16-30) с,

162" впр. j с. 1б2.
Л,N4. Черноватиt"л. ts.L Карабtlн ,га itt, Прirктit.Iна гра\,1атика анг,пiliськоТ шtoBi,t ,з

вправа\{и: Базсlвtлй ку,рс. Впр.47-.+8 с. 156,

ltредит l 0. Модальнi jlic,c.lloBa:

сап. mа),. l,t-it_tst. otlgl-it to. shor-rld. r.r,or"tld" to Ье tcl. to have to. slrall. rvil1. need. dаге.

10

Виконання вIlраlts на в)Iiивання \Iо;lil,пьнttх Jirc_riB L,Llп, l1,ICtyl, 1111/.r1, Ье lcl, hal:e ttl,

ottght lo, ,shottlcl, y,ottle], .s,hull, y,ilL, пеесl, t-.lal,e

B.J1. Кау,шанська. .3бiрник вправ з гpa]\{aIl1Krl анг,riйськсli п,tови. Впр. 1-2 с.11-78.
впр.4-5 с.79. впр.8-9 с.81. впр. 1З с,83. впр. 1_5 с.85. впр. 17-18 с.86-88. впр.
19-21 с. 89-90.
Л.М, Черноватий. B.L КарабаFI та iH. Практична граN,{атика англiйськоi l{ови з

вправаN.{и: Ба:зовий кl,рс. Впр. 111-122 с. 186-191.

Доrtашн, зав_]ання:
В,Л. Каушанська. Збiрник вправ з гра\lатI;lки анг,rit"lськсli п,тови. Впр. 3 с. 7ll. впр,
6-] с,80. впр. 10-12 с.82-8З. впр. l.{ с. 8-{. впр. 16 с.8б. впр.22,-2,4 с.90-91.
Jl.N4. Черноватий. B.L Карабан та iH. ПрактиLIна гра},Iа,г1,1ка ангJrir:rськоТ \Ioвti з

tsпраtsами: Базовий кl,рс. Вriр. 12j-l j9 с. 192-197

]8

Pпзo,tt: 280

7. l ндll Bi;rYa.lb н е на Btla.]I ь II о-досл iдне,}авдання
l, Пiдгоrовка та:]ttхисt кtilIl1,1t1.1ьнtli'робоrи за вiдпtlвiдноtо 1еNlою (л.пя ст1 :eHTiB 3ФН,
II. Iliдготовка 1,аза\ист lioнTp(-).tbtloi робсlти заl Bi;tttoBiдHotcl TeNIoIo (л,rя cT1-leHTiB JФl]

8. Форпrи роботll 
,l-a KplrTepiT tlцilllовання

Ро:зпt,l.лi.t ба-riв. яt,i отриьtr к) l ь сlчденти
I

II cerl

[II Ka;la оцi н rtl Blt ll ll я : нацiонал ьна та EC'I'S

кз к4 к5 Суплак1 к2
з5 35 з5 180Потrэ.Iне оцiнtовання 40 з_5

55 60 55 55 280Саrtостiйна робота 55

5 10Тестування
10 10 10 з0KottTpo.rbHa робота

100 100 100 100 100 500CyMra

кб к7 к8 к9 к10 C'ylra
25 25 25 l2_5Поточне оцiнювання 2.5 2_5

60 б0 60 60 з00С'апtостiйна рсlбота 6()

5 5 4_5l'ec t \,ван ня _5 1,5 15

10 l0 10 з0KoHTptl,lbHa робсl t ir

100 500Сл,пла l00 100 100 100

оцIнкА
сктс]

CyNlA
БАлIв

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екза,\lен з:L Ilк



А 5,'BiJlt
в

-l (добре) -1 :обре зара\ованос

KplrTepii оцiнювання [Iо,[очноТ роботrr. Пото.лна робота за заняття\ з к\ рс\ пере_]бачас
_ -;l_\5.1ння вIltsчеLtого теоретиllного }laTepia.rr та lrepeBipKr вtIконання пpaKTIlLIHI{x зав_lань. За
.--: _,:,.,,:-.ьнtrЮ ШКi]-lоК) ПрОВОдиТЬсЯ насТ\'ПНе оцiнювзння:

BilltiHHo,, cT\JеHT виконус Bci вправи. за:значенi робочою програ}I[rю. повнiL-тю засвоiв
. ; l^, . ,: jH;lI1 \I.1Te}_]lil*l Bl_]ПOB1_1HOl.

_]обге - cT}JeHT виконус Bci вправи. за,зна.tенi робо.tою програ\lою. вlIконання вправ
,..- .-,,,.i.]1_1.,-:1.-\_1l t:;DC,ll1i\1 ТР}_]НОЩl] ДООРе ВОЛОД1€ TeOPeTLlLIHtI\1tI ЗНаННЯ\ltI.

З.l.-..вi,tьнсl ,,- ст}дент викон\rс.цише частLIн} вправ. що зазнаLlенi робочою програ\Iою:
].:_:,_ _3э.-. l ;lгогi_LlI1нIl \ теоретичн[Iх знаннях з вiдповiдноi Telttt.

Heз.l_]tBi.-lbHo)) - ст},дент не викону,с взага-цi абtr BltKt,lH\C не_]остатню Ki.rbKicTb вправ. не
.l3;,,1.,11з TeOPeTllчн]l.\lll Jнанняпlи з вiдповiдноТ теN{и.

KpllTepii оцiнювання ca]vlocTil:tHoT роботи. Згiдно ,] в1l.\lога\It{ CliTC б37о навча,lьного Llacv

з _]IlсцIlп-liнIt вi:во:Ill-Lся на сапцостiйнl,роботl,сr,у.lентiв. Пiд час ca\locTir,:iHoi роботи ст\Jенти
L]пр-)ацьt]в\ к)ть теоретttчнl-tй -гal прак] t-lrlttий п,taTepia-r" вtlвченriti на практичних заняттях. Car,tocTitiHa

роб(rта стlдgцlig перевiрясться ts]lк.lадаLtеN{ ,гii оцiнюсться,]а наст),пною шка*]ою (зага,льна c\,\Ia
оцiнкll ск-lа_]а€ б0 ба.Iiв на один кредит):

,,BiJrtiHHcl,; 50-,55i54-б0 б;r,пiв ст}дент BtlKoH\€ Bci завдання. вi.]веденi на саNIостiйне
виконання: вI]конання завдань I]e вик-lикас тр1 :ношiв.

<<lобре> - 36-.+9/З9-5З бапiв - студент викону€ Bci завдання. вiдведенi на самостiйне
виконання. а_IIе виконання завдань вик.rrикас деякi тр)днощi.

<<Задовiльно>> 28-З5/j()-З8 сту-лент BI-rKoHy€ неповну кiлькiсть завдань, вiдведених на
сапtостiйне виконання] виконання завдань вик,цикас значнi трулнощi. але в разi пояснення та
корегyвання викJадаLIеN.,I студент N,lояiе викоI{ати подiбнi завдання саплостiйно.

кНезадовiльно)) - \-27 l1-29 - ст1 rellT tle во.подiс r,tатерiапоп,t, не N,lo}Ke сапtостiйно виконати
вправи пiсля того. як вони були поясненi вик.lадачеN,r. робить велику кiлькiсть грубих поNlилок.

9. -Jасоби дiагностики.
Засобашrи дiагностики "га методаN,lи деN{онстрування результатiв навчання с:

\. ,NIепlоd уcll0?O li()Hl11.po.,llo. Етапи },с}-lого оIll.t,г\/tsання: tlocTaнoBкa викладаLIе\{ питань (завдань)
з \ра\\вання\l спешиr]liки пl]е.1\1еlil itrиtlоl Ilг()lna\lll: lli.lгоrовка clr],eHliB _]o Bi_iпoBi_li i

вик-lаJення своiх ]нань: кtlрекцlя i саltокс,lнгроль викJIilдених знань пiд час вiдпсlвiдi: анlr-liз i

оцiнка вiдгrовiдi.
2. IIепlоd пLlсь.llово?о конпlро:tlо (гt ltcbbtoBi KoHTptl_rbHi роботи. диктанти. письмовi за*цiки тошо).
3. Теспlслва пelэeBi1ll;tt зll(1llь (тести на доповнення. тести на використання аналогii: тести на

}rIiHr e.-tebteH t iB вi:повi:i тошо].
1, Гlлчфiчна пеl-леt;iрl;tt зllаllь (графiчнi зображення у\,{ови завдання. \,{алюнки. креслення.

:iагралlи, схеN.,Iи. таблицi)" ГрасРiчна перевiрка \lo)I(e вист}iпати як саN,Iостiйний вид або \,1оже

входI-1ти, як органiчний елемент, до ycHoi або письпtовоТ перевiрки.
5. ( iltloд,rl Hllrp(),tl, i t,t!.lttttll1ittt;cl .

10. МетодлI навчання
Пiд час вивчення к},рс}. застосовуються TaKi методи навчання. як ,rекцiя-дiа_-tог"

розв'язування перекладацьких задач або твtiрчих завдань пiд час саrlостiйlноi роботrt або 1 проltесi
пiдготовки до практиLIних завдань. скJа;{ання графiчнлtх схеl{ дJя \зага-lьнення теорет]Jчного
платерiапу.

1 1. Рекоuендовtlttа .пiтератl,ра
Бir,зов:r

90,1 00 5 (вiдrliнно)
80-89
65-79

D 5 5-64
3 (за:tlвi,rьнtl ) Зlзадов.l зараховано

Е 5 0-)1
Fх j5-49 ? 1незадсlвi,-lьно ) Не зараховано
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