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вс,l,уп

Програш,Iа вивLIення ttoprtat гl.tвнсti HaBLIti-lbHoi :t.tсцl.tп,riни <<Граrlати.Iнi категорii та
практична граN{атI.Iка англiйськоТ rtови> cKJa:leHil Васiною I.B. вiдповiдгlо ло ocBiTHbo-
професiйноi програпtи пiдготовки ступеtlя бакаr,,tавра спецiаlьностi 0З5 Фiлолсtгiя. предN{етна

спецiа-цiзацiя 035.041 Фiлолt-lгiя (Герп,rанськi ltови Tl,t .-tiтератrри (перек-Iад вклюtrно)). перша
англiйська. ocBiTH я п ро граN,l а : 1-Iерек:lад.

Прелмето}I вивчення навчальноТ дисциплiни с, r сне та писеNlне англiйське N{овлення.

Мi;кдисцlrп;riнарнi,}в'я,}кIl: к},рс <ГраьIатичнi категорii та практична граN,Iатика

англiйськоТ п,lови>i вивча€,ться на базi тilких дисцип.riн як: <,Практичнилi курс першоТ iнозешtнсli

N{ови). кПрактичtlий к1 рс перекладv з першсlТ N,{oBl])) та lItl,]KoK) iншlтх дисциплiн
Об'сктопt вивчення K,vpcy кГрапtатичнi категорi[ та праl<тиLIна граN,Iат}iка анг"ltiйсьtttli

N{ови) с граN{атична систе\4а анг.lliйськtlТ пloBtt.

IIредпrето}I вlIвLIення HaBlIa,пbI-toi дисцип.цiнrt с Hi,lB1.1LIK1.I та вшliltttя стl,дентiв гра]\1этlItIно

BipHoi англiйськоТ rtови в i] r,снiй Tii пись\1()вiй форлrах.
Програпrа HaBLIaJbHo[ дltcllиIt,-liIltI ск. Ii.-ulllC lься j tali1.Ix зrliстовrtх llодr,лiв:

1) Неособовi сРrэрпли дiсс.rова. Iнфiнiтlrв.
2) Синтакси.лнi tPvHKuiT iнфiгriтива.
3) KclHcTpl,Kuii з iнфiнir,ивоNl.
4) Герунлiй, СDсlрьrи 1,а в}кивання геру,нлiя. Синтакси,rнi ф},нкцiТ геру,ндiю.
5) Герl,нлiй. I-еру,нлiсr-пьт-rлrй коN,Iп,пекс Til сlсоб,цивостi його вживання. Рiзниця rti;t;

герr HJiгrt га iHrPiHir ивtlrI.
6) liсприкшrетник. Значення та B)ItlIBatl llя _riсttрикпlетникiв теперiшнього та \,{ил{члого часiв,

С tt HTaKct,t.tH i фr,нкчii дiсприttп.tетн и ка.

7 ) liспрлlкrtетник, liсприкмrетниковi ttонстрr,кцil.
8) ClIHTaKcrtc простого та скJадного речсl{ь.

11рограrIа базl,сться на таких прrtнцIlпах:
рс. IeBaHlHiclb: tlpit HIORitlIa lIa c\lIllcHi BtlrIt,t lt

cTr JeHTiB:
сr,спiльсr-ва i професiйнi rrотребtt

-- :lKTllI]Hlc,[b: с I},;lell1Li €, aKTI.iBHll\ILt \ часнt,lкtl\lt.I навча-lьно-виховноI,о процес\ l

IIес\ть персона_гtьн\,вiдпtlвiда_rьнiсть заr cBiii пtlда-rьший освiтнiй iпрофесiйнrrir
розвиток.

- розвиток особ1.lстrrстi: вItзнitliас,гься tsа,/fu,Il]tsiсть особистiснсlгtl ,га iHTe.reKT\il.--ibнa\гLr

розвигк\,сгl,дентiв i ,зак;адакlться \ пttllзll J.tя реl_riзацii особисr,остi:

- 
професil"rlIе вдоскOналення: передбir,tасться безперервний caltocTiйHlrir просресrйн;ri:

розвиток студентiв протяго\l }Kll I l rl:

- 
iнтегратrrвнiсть: t ci коllп.lнеitтlI програN,lи взасN.{опов'язанi та вза€\1оз\ \tt)B.leн j.

1.1. N{етою викладання навчаJьноi _]t,tсцtrп_riни кГралrати.tнi категорii та практLIчна гра\Ii-lтliк.'.

анг;il:iськоТ п.tови> с вивLIення-геоI)етIItлнI]х засад анг-цiйськоТ грап,Iатики. необхi:нI1\ як _].lя

форм1 вання Ilовленнсвих rrliHb Ii,r HaBllltoK. taK i_]_1я з(-)агачення.-liнгвiсти,lногu Kp}l(,Jt)11\.

оволодiння ст},дентаNlи про(Ьесiйн1.1\ll1 HaBLltlKa\iIи та чмiннями гра\{атично правlI-1ьног[r

перекладу. необхiдними TlI .r,-lя llайбrтньоТ рtlботи перекладача.
1.2, OcHoBHIl}ttl зilвдання}III вLlвLlс-I-1 ня _]tlсцltп.riнtt с:

1.3. Згiдно з ви\lога\llI ocrзit ttbtl-ttlltl(leciйHoT прсlграr,tи ст\,дент oBo.rlo-1iBac, TitKll\It1

коNtпе,геtt,гtlостяNIIl :

1) надати rлайбl,тнirr пepeк_-ta]a.ttllr-c}li,lo.1tlгltrt. бакаrilвраNl необхiднi д"пя Тх п,tайб,чтньоi роботrr
теореlичнi til пракlи,lнi lн;,tння lp.t\lirillLlH,,l jlIсlс\lи анl.riйсько[ г\lови:

2) виробити }1 ст\,дентiв clir:rKi грi,l\li_tтllчнi HaBtt,Ittll прави_[ьно осРорп,rленого N.{овлення в його

уснiй та письN,Iовiй форпrах.



I. ЗагальнOпредNrетнi: 1)couia-rtbHa (lIl]o. l\KIliBl,{() сttiвпрацкlвати з рiзнtlп,lи партнера\lи в грrпi
та коltандi. в!lкон\,ва,ги рiзгri po"li iI cPrlIKrtiI в Ko,leкTllBt. гtllоgв.lяти iнiцiативr. пiдrрll\l\в[]тIl та
керyвати в,цасниN,Iи вза( \1ItнэNIи з iHmllrIll ): ] ) зitгlчtьttсlк\ "цьт\,рна (аttа;Ii:зl,вати r:i оцiнювtlтll
найважливilt_ti лосягнення нацiона,цьноТ. с:вропеtiськоТ та cBiToBoi науки й кч-rь,гr,рt.t.

орiснтчватися в K\,,tbT)pH()\,1\ l,a л)\овн(]\1\ контекста\ с\,tIасного rкраТнського та свiтовсlго
суспi;lьства); 3) KoNlпeTellTHocTi з iHcPoplrirrtiirHllx i ксlrtr,нiкацiйних технологiй (рацiона-rьно
використов\,вати }iо\Iп ютер i копlп'кlтернi :засобrt ltpll розв'я,зr,ваннi задач. пов'язаних з

опрацrовання\,1 iнфорп,rаuii. 1l пош\,коlI. сtlс,],е\Iатr{:зацiсю. зберiганнял,t. подання\1 та
передаванняпr); ;l) здатнiсть навLIатI]ся у,продовiк )I(иття як база професiйного та iкиттсвого
са\Iовl]значення( lоп g l i fЪ lеагп i ng conlpetence ) :

ll. Фаховi: 1);irlгвiстична (знаrtня сI]сl,еNIи \,toBIl. прави"п if функчiон}Iвання в iншоп,tовнil"л

Korlr нiкацiТ- шо доljволяк)ть опер\,ваlти ]\1овнtt1\Iи засобап.lи д,пя цiлей спiлtt.чвання): 2)
\IoB_-leHHcBa (володiння видаN.lи \{овленнсвоТ дiяльнс,lст,i. якi задiянi у перекладi (говорiння.
аr_]iкlвання. LIитання. письN,Iо)):3) сtlцiо.riнгвiсти,Iна (зиання l,а вл,tiння. необхiднi для
зJil"tснення соцi;tцьного аспекту використання iнtlзеrtноТ мови): 4) екстраriнгвiсrtrчна (,]нання.

що виходять за п,lerl,i лiнгвiстичнtlх та перекладо,]навLIих (фоновi i прелr.летнi)).
На вивчення навчit-цьноТ дllсцllплiнlt вiдвсlдиться 2:l0 гсlдлrн i 8 крелитiв ЕС'ГS.

2. Iнформацiйний обсягнавчальноТ дисциплiни

Кредrrт 1. [Iеособовi форrrlr дitслова. [нфiнiтив.
Загапьна харакrерис,I,1.1ка неосtlбсlвих cPoprI лiс,с.ltова. Грапtа,гичнi ознаки iнфiнiтивr,.

Вх<ивання iнфiнiтивноi.talcTKtl'to'.
Креллrт 2. СинтаксllчtIi фчllкчiТ illфill iT,l.rBa.

fliеслова" якi в;ltиваються лише з iH(liHiTrrBoшl. Розщепленtlй iнфiнiтив, Синтаксичнi фl,нкuir'
irлфiнiтиву,.

Кредlrт 3. KoHcTp.vKuiT з iнфiнiтlrвопr.
KoHcTpl,Kuii з iнфiнiтивопл. Об'сктнrtii iнфiнiтивний коN,Iп,цекс. Суб'сктний iнфiнiтивниr:r

ко\{п-|Iекс. ПрийлrеннtIковltй iнф i HiTrl вн ий ксlr,tп-lекс.
Крелlr,г,l. ['ерr,нлiй.
fiicc;liBHi в-цасlивостi герун.riя, Il.teHH1.1KclBi t]-|tllcTlIB()c гi герr ндiя. Форми та в)Iiиванttя

гер1.,нлiя. Рiзниця rti;I< t,r--pr ttJiслl та вiддiгс.riвнttrI irIr-HHtltt.:llI. Сlлнтаксичнi фу,нкuiТ герllrдiю.
Крелrrт 5. I'ерl,нлil",l.
Герунлiальниiл ко\{Itлекс га clctlб,-rltBtlc гi L"lOl о ts/hl.Iвання. Рiзниця п,tirK герл,нliсrI га

iнфiнiтивопr. fJicc,roBa. якi в;tiив.lк)ться: а) ,rrtше з rep\,]{-ticпr; б) ,:IиtIIе з iнфiнiтивсlм: в) з

герl,нлiсьl та iнrРiнiтивоiu. Перек.пL]_f гер\ н-лiя 1,r<pirTHcbKoK) Nlовою.
Крелиr, 6. /[iс:прикN,Iе"гнItк.
Утвсlрегlня та dlopшlll дiс:прикп.,tетникii. l'рапtаги,lнi ознаки дiсприкп,Iетника. Значення та

вживання Preset-tt Pirrticiple. Зна.tення Ttl вживання Past Participle. С]интаксичнi фl,нкшrТ
дiсприкп,tетника.

Крелит 7. 7]iсп ри K|l{eTHIIK.

fliсприклrетниttовi rtoHcTpl,Kuii, Об'сктний дiсприкмtетнt-тковий IIоN,Iплекс. Суб'сктнtтiI
дiсприклrетниковий комп_[екс. Неза,це;.ltниiI дiс:приltпtетниковий ког!,Iп,ilекс.

Кредит 8. ClrHTaKclrc простого ,I,r1 сlt.ll:lдноI,о речень.
Поняtттяl про синтаксrtс. Типи речень. Зв'язок слiв у реченнi. Го,цовнi L{лени реLIення. Пiдrrет.

Присr,лок. Типи присудка. Узго,lrt,ен ня п i_цпtетl_t з прис)lдкоN{. f,рr горялнi членtt реLIення.
Додаток. Означення. ilриклалка. Обставliна. BiдclKpert.reHi tI.пени реIIення. I,Iеза,пе;ttнi eлe\IеHTIt

реLiення. односкладсlвi ре.tення. Речення з сl_tьlсlрiдни\1I{ II_ценаN4и.

Типи склалнl,tх peLIеHb. (]к,ладнt]с\ряJне реlIення, Пrнкг1 аuiя. Ск,lаJнопiдрядне речення.
Способи зв'язк}. Гll,rrкrуачiя. lli.tpяrlri гliдrtеtt)вi. lIрliс},.,(коtзi. додатковi. означiLпьнi реLIення.
пiлрялнi реLIення tlбставинrt.
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3. Рекоrrендовrl}Irl .T iTepaTl,pa
Ба зов:r:

Кал,шанская В.Л. Грамrтат,ика анг-lийlского языliil: Пособие дJя стчдентов пеJагогtIческtI\
tIнстит\,тов / В.Л. Каl,шанская. Р.JI. Ковнер. ().Гi. Ко;Itевникова. F..В. Проксlфьева и:р. - _i-

е изд. Llспр. и доп. М.: Айрис-гlресс. 2008. -- ]8-1 с.
Качшанская В.Л. Сборник \пра7iнений по граrt\lа]ttке анг,rийсксlго языка. Псlсобие д,:tя
стyдентов пед.tгогl.ILtескllх tiнс,I,Liг\,тоIJ / В,Л. Каrшанскаtя. Р.Л. ItoBHep. О.Н, Кохtевниltова.
З.NI. Райнес. С.Е. С_'квiлрская" Ф.Я. l{r,Iр"tинll. К,: l]HK()C. 2009 244 с.
Крылова И.П. Сборник },пра)tнениtf по гра\I\Iаlt.tке аt{г.l1,1йсttого языка. ]2-е изд. .. N{.:

Книяtгtый доlt <<Университет)): Вt,tсutая шко.]а. 2007. .l25 с.
Кры"пова И.П.. Горлон E.N4. Грал,tьtirтлtка совреNlенного английского языка: Учебнлtк для
ин-тов и (lак-тов иностр. языка. 9-е lлзд. N,I.: Кни;кныl,i доrt кУниверситетi>: Высшая
шкоJа. 2003. '- .l48 с.
Практический ку,рс анг.лийского я,]ыка.2 кl,рс: 1,1сб. _],rя студентов вузов /(В.Д Аракин и

др,): под ред. В.Д. Аракина. 7-е 1,1:зд. доп. и I,1спр. N4.: Г\,rtанитар. изд. центр ВЛдДоС.
2005. - 51б с.

Черноватий Л.N'I.. Карабан В, I.. Набокова I. Ю., llпrr.rrpeHKo В.О,. Ребрiй О. В., I\4ащенко
(i.I-. Практична граN{атика aHг,:lil:tcbKtll',ut,lBll з вправlr\Iи: Посiбник д_ця cT\,.]eHTiB вищих
закладiв освiти. Tolr 2. - Вiнниця: IIoBir кнt{га. 2006. 284 с,
Черноватий Л.N4.. Iiарабан B,I.. Набоrtова I.Ю.. Фрtl.rова LC.. Рябих \,1.В.. С_пюпiн О.В..
Пчелittа С.II.. N{аценкtl С'.Г.. _]аГl.til B.N,I. 11paKTlt,lHa гра\Iа1,1.1ка анг_цiйськсli шttlви з

вправа\,Iи: Посiбник JJIя сl 1.,terlTiB вllщtt\ заt,.tа_liв t,свiти. Топ,r 1. Вiнниця: HclBa книга.
2006' - 276 С' 

/[оlIопti;+iна:
Блох N4.Я. Прак,rикr,rr по англиГtско\1\ язык\,: t,ра_\lNiатика. Сборник },пражнений; л,чеб.
пособие для вузов/N4.Я. Б.rох. А.Я. Лебедева. В.С, .Щеrrисова. - N4.: Астрель: АС'Г. 2005. -
2З8 с.
Верховская И.П.. Барш,tинаJI.А. Практик\\1 пtr анг.lийско\,Iy язык;-: Артикли. -2 изд.. испр.
- N{.: ооо кИзд-во дстре-пь>. ооо <<LIзд-во дС'I'>>. 2000. - 192 с.
Верховская И.П.. Расторгl,ева Т.Д.. Барrtина Л.Д. Практик},l{ по анг"rийско\l\ язык\:
Глаго"ц. - 2 изд.. l]спр. - М.: ООО кИзд-во Асr,рель>>" ООО кИзд-во АСТ>.2000. - 19] с.
Истоп,tина Е.А. Английская гpa\lN,laTlIKa:Englislr Gгаtllmаг / Е.А. Истоплина. А.С. Саакян.
5-е изд.. испр, и доп. М.: Айрис-пресс. 2007. 2]2 с.
N4атюшкина-I'ерке Т.И,. Кr,зьпll,t.tt,lва Т.Н." Иванс,ltза Л.Л. Лабораторные работы по
практической грttпlлtатике англиliског,о язь{ка (д"'rя 2 к},рса фи":lо,,l. (lак-тов \н-тов): }'чеб.
пособие. -N{.: Высш. шкtl_па. l98]. 151 с.

Г{ervir.gs. N4arlirl. Adi,arlced Gгаtllmllг irr LJse. СапrЬгidgе LJniveгsit1 Press.200], - 3-10 рр
Мtrгрh1. Ravtl-tond. Errglish Gгаtl-tt,t,t.tг irl LJsc. З"l ес1. - СапrЬгiсlgе [Jniveгsitv Pгess. ]001.
279 рр.
Srvan. N4iclrael, Barsic English LJsarge. - ()хlогс1 LIпir,егsitr,Ргеss. 1995. 288 рр.
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5. Засоби дi:rгностrrкlr t,спi lll н oct,i l l :t lз.l il rl н я :

('тrлj111, аJеIiв[lгнtlgli геа.1 LIl(ll () l]c{\.ILliltr цi.,lя\l llillttIi.lHHя як ilcallbHoi'rttr_le. li бa;ttltHot,,
вIlст\пalс lloкaзHIlKOr,t е(lективносri нl]в,iання. {,rя orliHKtt e(leKTtlBHocTi Tic,i.llt iншо[ форrrи
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навча-iIьно-виховного процес), застосов\ сться :i;.tгнос,r ltка-обсте;кення :] N.,1етою визначення

об'сктrtвно фiксованrrх ki,цbkicHrtx i якiсних зп,tiн особисrостi стl,дента вiдносlзо початкового

стану. що стапися внаслiдок засвосl-tня ни\{и 1,гlроuесi пiзнава_rьноi iпрактичнот дiяльностi

накопиченоI о соцiа,rьноI() foctsi]} (зrtiсtr ocBi tи ).

основнипlи принцигlа]\Iи дiагностики на JиJ,aKT1.IIll1O\Iv plBHl с cI,IcTe\{aTI,1LIHlcТb l

послiдовнiсть. систеп,tнiсть. грr,нтtlвнiсть tlвсl,пt,lдiння Jнання}IIl. вrtiнняrtrt та навичкаN,Iи.

iндивiдуальний пiдхiД:{О СТ}дентiв. ксl-,Iекгrlвнtlii \|ll]ali]cl] Вll\t)Вання iнавчання. зв'я:зок Mi;t

цiляп,tи та рез},;lьтат а\lи нilвLlання.

Щiагностичне 3абе3пе..tення J.llJaкl llLl ногL) 1liвня нtlвLIа-lьно-вLI\овного процес), \{а€]

найбi,цьш розрсlб"rен\,сt.lсте]\lv rtри,герiIв iпоказнltкiв. -1t) якII\ вiJносяться ба-цьнi оцiнкlr.

рейтинговий бал тощо. Отрипrанi кi"пькiснi данi зрlчнi в обробшi i Jозво--tяють визначити

кореляuiю rцiлt застос},ванняN,I тих LIИ iншllх форrr та rteTo_]iB навчэннЯ i piBHerr.l .vспiшнtlстi
стулентiв. Але досягнення кiнцевих цiлей BltщoT ocBiTlt потребl с розробки бiльrl
диференцiйованих критерiiв якостi знаFlь. ово.rодi гtня вltiння\1ll та навичка\{и.

Щiагностика },сних вiдповiдей стl,дентiв прис\ тня ltай,ке на кожно\{у навLIальноN{},

занят1i. Вiдповiдi сту,дентiв оцiнюються за повноtою. го,tнiстю. а в деяких випадках i

швидкiстю вiдтворення у паNt'ятi злtань,

Щiагностика письN,lових вiдповiдеti r,tac своi особ;rlвостi. По-перше. прави.пьна вiдповiдь

N{оже не вiдповiдати знаНня\1" а бl,тrr резl,rьта,го\1 ttеханi,tнОго,]апа\{'ятовування тексту. По-

др},ге. вiдповiдЬ NIoiiie бl,ти резr;ьтато\l сIll,tс\вання в iншt]гО ст_\:1ентз. По-третс. гIравиJьна

вiдповiдь. ОДеРrКаНа прIi вttкорис titHHi непрirtsl1.1 ьнt)гО спtlсоб1 дit:t. не € основноЮ для

виставлення високот оцiнки.
fiiагностика зllанЬ с г) J.eH r iB з.riйснкl(,гьсЯ ,]ii J.опо\lогок) ) cHrl\ i писььтових опllтvвань Ila

практичнИх заняrтях" виконаннЯ пl]aKTIlLIIllt\ ]itt].]aнb. вI]конання контрtl",tьноТ роботr,i"

,i.ry*unn". оцiнювання саr,tостiйноТ робсlтlr (iH_rlrBi-r1 i1,1bI]11\ завлань. проект,iв, есе" презентацil:t

тощо).


