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l. Опllс tlaBll!1,1bH0I :llсцllп.tiнlr
Денна форrtа навчання

Найменування
показникiв

I'а.rr,зь ]нань. напря\I
пiJгtlтовкll. ocBiTtl btl-

квалiфiкацiйнlIl"l piBeHb

Характеристика
навчальнот
дисциплiни

deHHa форма навчання

Кi-цьrtiс,гькредlrтiв 8

(III cerr, j:

IV cebr. 5)

Зага-тьна кi"пькiсть t,Oilин

240
(III селл. - 90:

IV сепl. * 150)

[-a,lr зь-зllLlнь:

0З Гr uaHiTapHi Har Ktl
Вибiркова

Iндивiдуацьне Ha}.I(oBo-

досJiдне :]авд.lння

(пiдготовка та захист
ItонтрольноI роботи зit

вiдповiдною ,гемою)

Спецiа_-lьнiс гь:

03_5.0-+ 1 Фl.rо.tогiя. Герrtанськi
N{oBll та "riTepaTvprr (переклад
BK"llo.lHo). перша ltнг-riйська
C)cBi r ня проI,ра}lа: Перекlrад

PiK tliDzomoBKu:

2-й

Семесmр
iil-й
IV-й

Тия,невих годи1-1 д]lя

денноi форпли н i,lвчаIj ня :

а\,диторн1.1х:

III celr. -_ З

[V celr. - З

carrclcTi й ttoi' рtlбсlти
ст\Iдента:

Ill сепл. - 2

IV сеп,r. - 6

C'Tl пiнь бака-павра

Пракmuчнi
lll - 5zi год
IV - 50 год

Самосmiйна робоmа
1Зб год.

Вид контро,пк,l:

lll сем. - за:liк
IV сел,r. - екза\{ен

ПрлIпliтка.
СПiВвiдгrошенtrя кiлькостi голин а),:{иторIJl.tх зilнять Jо саN,Iостiйноi та iндивiдуальноi рсlбсlтtt

становить: для денноi форлли навLlilння 2.{0 год.: 104 год. аулиторнi заняття. 1Зб го:.
саNlостiйна робота (1З% l 57%).



оплlс навча"lьноТ .]ltсцll п.-liHll
Зао.rна форrrа навчання

найменчвання
показникiв

['алt, зь,-}нан bl IIilll ря}I
гliJг,отtlвкll, 0cBi I llt o-

KBa.:l iфiкацil"t Hlt й piBell ь

Характеристика
навчальноi
дисциплiни

зOочн{l форма
навчання

Кiлькiсть креirитiв 8

(ITI cerI. - З:

IV сепt. - _5)

зага*цьна кiлькiсть годин -
240

(IIl celr. - 10;

iV сепл. 8)

l'апl,зь знань:

03 Гl,лrанi,гарнi HavKtr
Вибiркова

Iн:ивiдl,альне на\,ково-

.1ос.пiдне :]авдання

( пi:готовка TaзaxllcT
KOHTpo".lbHtli роботtt за

в i:п овiдн oK,l тепt c,l Kl )

С'пецiа-rьнiсr ь:

0З5.04 1 Фiлологiя. ГерrIанськi
\1oBLl та ;liтератl,ри ( перек",lад

вк.rкlчно). перша англiйська
Освiтня програNlа: Перек,лад

pik пidzоmовкu:
2-й

Се.месmр

III il
lV-й

Стl,пiнь бака"llавра

Пракmuчнi
III - 10 го:.
lV - 8 го:,

Самосmiйна робоmч
222 год

Вид контро,rю:
lII сепl. запiк

IV сеп,r. екзаl{ен

[IplrпriTKa.
Спiввiдношення кi-пьксlстi го.lrtгl it\дt{тOрнl.tх ,:iaHrITb до caN,locTiliHrlT та iндивiд}а-rьноi роботlт

становить: д_ltя денноi форпли н.lвtILlння 2rl0 го,l.: 18 гOд. аl,ллlторнi заняття. ]]] го_].

самостiйна робота (7% l 9j%).



2. Мета, завданЕя навча,льЕоТдцсциплiци та результати IIавчаЕЕя

Курс практичноТ граматики е частицою практиtIного курсу англiйськоi мови. OcHoBHi цiлi
даного курсу:

- вЕtsчения граматичноТ будови мови, ii форми та структурИ, Що е складовою частиЕою
мовноТ KoMпeTeHr{ii:

- формуЕанF{я стiйких наtsичOк еинтаксичного та морфологiчного аналiзу мовних явищ;
- ОВОЛOДiННЯ ОТУДеЕТаМИ ПРОфосiЙними Еавичками та 1мiннями, необхiдними iM ддя

майбутньоТ роботи Еерекладача,
Головвле з&*д&ЕqЕЯ курсУ надати cTyцei{Taм практичнi зЕанЕя граллатичноi будови

англiйськот мOви, необхiднi для переклацача, та виробити у студентiв стiйкi iавички граматиtIЕо
правильно офорьялеиого мOвлеяня в його усчiй та письмовiй формах.

ПРОВiДНОЮ iДеСЮ КУРСУ е ГРаМатична будова мови, iT форми та структури. Сицтаксичний та
морфологiчниЙ аналiЗ мOвниХ явI{щ, а також трансформацiйний ,u компаративний аналiз
граматичЕих явилщ сl(ладаЕоть обранi метOди курсу.

у данiй програмi фiксустъся коFIкретний розподiл граматичних тем за послiдовними етапами
навчанЕя, якi визначаJоть загаJIьний хiд оволодiння ст}дентами англiйською мовою у сдностi iT
лексичноТ та гра}яа]]ично? cTopiH. tr{ypo розраховано на iнтенсивне вивчення, закрiплення та
практичне застосуЕання матерiашу.

Yci види навчаiьtrtоТ роботи з курсу "Практична граматика" пiдпорядкованi европейськiй
кредитно-транофернiй систэмi органiзацiТ навчального процесу та контроJIю студентiв. Контроль
здiйснюеться за дошOмогою паоду:льноТ кGнтрольноi робоiи (мкр) 

"u.rр"i 
i,rцi кожного модуJUI та з

урахува}Iням гра&{атЕчЕих пOмиJIок, оскiльки метою мовного ВНЗ е володiння iноземною мовою
на piBHi, наближен*р{у до культурних rrосiiЪ мови.

У резlzльтатi вивчення даного к рсу отудеЕт овозтодiвас такими комIIетентностями:
I.заrальновlредметrхi: 1) соr{iалъна (гrродуктивно спiвпрацювати з рiзними партнерами в

групi та командi, виконувати рiзнi ролi й функцiт в колективi, проявляти iнiцiативу, ,,цrр"rувати
та керувати власi{ими tsзасмицами з iняiiими); 2) загальнокультурца (ана,тiзувати й оцiнювати
найважливiшri досýгнення нащiоltальнOт, европейоькот та овiтовоi науки й культури, орiентуватисяВ культурнОму та ДУховномУ коFIтекотах с)дасного украiнського та свiтового суспiльства);
3) компетентностi з iнформацiйних i коlrяунiкацiйних технологiй фацiональЕо використовувати
комп'ютеР i кOмlт'lоТернi засоби ilрИ розв'язlваннi задач, rrов'язаних з опрацюваннямiнформацiТ,
Ii ПОШУКОМ, СИСТ*.ý4Э-ТИЗацiею, зберiганням, подаЕЕям та передаванням); 4) здатнiст" 

"Ыоur"""упродовЖ життЯ як база професiйного та життевого самовизначення (long life learning competence);Ш. ФаХq}Вi: 1) лiнгвiсти.ша (знання систеh{и мови, правил iT Фr"Йiо"уЪu"", в
iнiпомовнiй комlътiкацiТ, що дозвоjLЕ}Oть r]перувати мовЕими засоба:чrи дJIя цiлеt спiлкування);
2) мовленнсва (во.,l*дiння видами мовленЕсвоТ дiяльностi, якi задiянi у перекладi (говорiння,
аудiювання, читанЕя, шисьмо)); З) *оцiолiнгвiстичца (знання та вмiння, необхiднi для здiйснення
соцiального аспоктY Еикористаrлня iноземноi мови); 4) екстралiнгвiстична (знання, що виходять за
межi лiвгВiстичнвтх ,га г{ерекfiадозЕавчих (фоновi i тlредметнi)).

наприкiнтдi вивченття практич$от гралrатики англiйськот мови на 2 kypci студент повинен:
- знати заr-апьi{у характеристику безособових форм дiеслова; граматичнi ознаки iнфiнiтиву

та констр5,кцiй з iнфiнiтивом; форпли гер5чндiто та особливостi вживаннrI ."рlъдй""о.о
комплексу; гра}?яатртLiнi ознаки та синтакgичнi функцiТ дiеприкмотника (I, iI) та дiеприкмотниковrх
конструкщiй; систеляi/ речsнь; отруктуру,та утвореtIня рiзних типiв речень;

- впяiтlа викприетstsуЕати зЕ{ання та вмiння у шрофесiйнiй дiяльностi., а також в iншомовнiй
коплунiкащiТ; застссовувати lra Еракlиrдi граьяатичнi безоообовi форми дiсслова та конструкцii з
ними; синтакоиЧЕо праtsильно б,vдувати та аналiзувати речеЕня; визЕачати типи речень, головнi та
другорядНi чдертрt речення; ЕикOристOвуватИ граматичНi структури цJUt досягнення рiзних
комунiкаТивниХ т:iл*й та сшрийтrtати аrЕглiйтську ь{ову як sистему.



3" F{рограF/gа каtsчальноi дисциплiни

Кредит 1. Неособовi форми дiсслова. Iнфiнiтив.
загальна характеристика неФсобових форм дiеслова. Граматичнi ознаки iнфiнiтиву. Вживання

iнфiнiтивноi частки'to'.

Кредит 2. Синъ,аксичкi функцii] iвфiнiтива.
,Щiсслова, якi вхсиваються лиЕIе з iнфiнiтивом. Розщешлений iнфiнiтив. Силrгаксичнi фу"пцiТ

iнфiнiтиву.

Кредит 3. КовструкшiТ з iжфiнiтивоья.
констрlкцiт з iнфiнiтивом. об'сктний iнфiнiтивний комплекс

комплекс. Прийменlяиковий iнфiнiтивний комплеко.
Суб'ектний iнфiнiтивний

Кредит 4. Герувхдiй.
fliсслiвнi властиЕостi герундiя, Iменниковi властивостi герундiя. Форми та вживання герундiя.

РiзницЯ мiж герундiсм та вiддiсслiвним iменником. Синтаксичнi функцii'герундiю.

Кредит 5. ГеруrялЁй.
Герундiальrrий к*лдплекс та особливостi його вживання. Рiзниця мiж r.ерундiем та iнфiнiтивом.

,Щiеслова, якi вжrава,rоться: а) лише з герундiем; б) лише з iнфiнiтивЬм; в) з герlълiем та
iнфiнiтивом, Перекэад герундiя украiЪською мовою.

Кредит б. ýiстяр*хк&{етх{кк.
утворення та форми дiсприкметника. Гралаатичнi ознаки дiеприкметника. Значення та

вживання Present Participle. Значення та вживання Past Participle. Синтаксичнi фу"кцiТ
дiеприкметника.

Кредит 7. ýiежвз*лкь{етýiкк"
Щiеприкметвиковi констрlасцiТ. 0б'ектний дiсприкметниковий комплекс. Суб'ектний

дiсгrрикметниковиfi комплекс. Незалежний дiеприкметниковий комплекс.

Кредит 8" Сrаrятаасýис {rрФетЕгФ т& *кледвого tr}ечеýь.
Поняття про сицтакоио. Типи речень. Зв'язок слiв у реченнi. Головнi члени реченЕrI. Пiдrлет.

Присулок. ТипИ прие_чдка. Узгод;кенИя пiдмета з присудком. .Щругоряднi члени речення. Додаток.
ОЗначення. Прик:lадка. Обставина. Вiдокремленi члени речення. Незалежнi елемеIIти речеЕш{.
Односкладовi реч*ttня. Речення з однорiднЙ*" .rл"нuоо",

Типи складi+и_х речень. Складносурядне речення. Пlтiкт5rацiя. Складнопiдряще речеЕЕr{.
Способи зв'язк=ч" ili+rктуацiя. Пiдряднi пiд,lетовi, присулковi, додатковi, означа-rrьнi речеЕЕя>
пiдряднi речеЕЕя обq:тавини.

4" Стрзlктура Fisвч*льх*оi дисциrrлiни
Деýдкlё фФрма навýвллня

Ki.itbKicTb годин

\,сьог
о

у томч числi

Е п ла
б

iнд ср

Крелит 1. Неособовi форми дiеслова. Iнфiкiтив.
Загапrьна характер!iстика неособових форм дiсслова.
Граruати.*ri ознаки iнфiнiтиву. Вживання iнфiнiтивноi частки
'to'.

з0 18 |2



Кредит 2. CrlHTaKcltчtIi ф1 нкuii iнфillir tlB:r.

Щiсслова. якi B;KtrBaKlIься ,lIIше з iнфiнlтlrвоrl. Розшеп.-lенttй
iнфiнiтив, Синтаксичнi фl,нкчiТ iHcPiHi гrrвr .

j0 l8 12

Кредllт 3. Констрl,кчii з iHфiHiTIlBorl.
Констрl,кцiТ з iнфiнiтI]воN,I. Об'сктнrIl:I

коN,lплекс. Су,б'сктний iнфiнiтивнrtt:t
Прийменниковий iнфiнiтивниli копtп_rекс.

irrф iH iтlrвниr.i
ко\IпJекс.

з0 18 12

Кредltт 4. Герунлi1:1.

Щicc-uiBHi B;acTrtBoc t,i геру,ндiя. lьtенниковi в_rастивtlс t i

герчндiя. Форп,tи та в)Itивання герr.,нлiя. Рiзнl.tttя rti;rt герr tI.lie rt
та вiддiсс"цi внrtп,t iпt ен н trKobt. С и нтаrtсичн i фl,н кu ii герl,н:iю.

J(J 10 ]0

Кредrlт 5. Герчндir1.
Герундizr,rьний коN,lпJекс та особ;ивостi l]ttlгсl вiкивання.
Рiзниця пliж гер\,нjtiсr,t та iнфirIiтивсlrr. ,Щiсс-lова. якi
вiкtlваIоться: а) лише з герr,lt.лiс:п,I; б).tllIllе з iнфiнirивсlrI: в) з

герr. ндiсrt та iнфiнiтивоrr. Перек,rаl герr tt:iя r Kplli'ttcbKtlKl
_\1овою.

j0 10 ]п

Крелl.rт 6. fiiспри ltNIстник.
}'творення та фt)рNlи _1ir,лllикпtеIника. Грirrtаlичнi ознrrкlt

_riспрrткrtетника. Значенttя та вiltиваlння Ргеsеt,tt Participle.
Зна.tеttня та вiI(ивання Past Рагtiсiрlе. Синтаttсl,т.tнi tPr.,HKuii

30 10 20

Kpe:lrT 7. fi ic:пplrK]vIeTHll к.
.]iсп1lllкrtетниковi констру,кцiТ. Об'с:к,гний

:i с пр.111;tlgтнltковиli ко},1 плекс. Суб' сктнlлй дiспрrtкп,tетниковий
Ktr\Iп.leкc. Незаlежний дi I{ковии I(о\{плекс

30 10 20

Kpe:lIT 8. CllHTaKclrc простого та ск.палного речеtlь.
ПtlНЯТТЯ прО cllHTilкcllc. Тrtпи речеI{ь. Зв'язtlк c.tiB )

l,e.,eHHi. [-o.toBHi Lt_leHLl речення. Пiлп,rет. Присr,лок. Типи
_:,]!\ _lкl, }-зtоJ.,леllня пi:rlета з пlrцq1.1liaьl. {1l1 горя_llli ч.,tсни
i]еrlенiIя. ДоJ,атсrtt. О,lна,tення. Прllк_itiLдка. ()бctaB1.1Hit.

Bi:..Kpert.leHi чJени l]ечеFlня. Незruе;ltнi е. lеNltнти реченнrl.
(-)_]ttt,lcK,-la_loBi речення. Ре,tення з tlдгltlрi].lнt]\Iи LIJеIla\t!t.

Тttпtr cK,lalJH1.1x petleнb. ('к,цltдносr рядне реtlеtIня.
l Ir HKTr ацiя. Складнопi_tрядне l)ечення. ('ttособи зв'язк\..
Пrнкгrацiя. Пi:ря:нi пi:мегt_lвi. прис\_tкtlвi. J.oJalK()Bi.
t)значаlьнi реLIення. пiдрялнi речення обставинlt,

з0 10 ]0

}'сього lto;ltlH: 240 104 136

:l. CTpуKT\ ра HaBlla.-lbHoT Jrtсцrrп.пiнrl
З:lо.lнtt форrrа нilвtlання

Назви кредитiв i Tert

Кiлькiсть годин

усьог
о

у тому числl

л п
ла
б

lнд ср

Креллrr l. Неособовi форrrи Jicc.toBrr, Iнфiнiгllв.
Загапьна \арактегистика Hc(lct)(-l\]Bl1\ ;, ,.r, Ji,c.lL)Bil.
Грап,tатичнi ознаки iнфiнiтив1 . В;кttвэння i-,l,.эlT;tBHt i .t|,iсгкlt
'to' 

.

30 4 26



КредIr,г 2. Сlrнтаксrrчнi фчпкuiТ iнфiнiтIlва.
flicc:oBa. якi вrкиваються .]lише з iнсРiнirивоrr. Розшеп.-lенttй

iнфiнiт1.1 в, С интакси,lнi фr,нкшi i iH cPiH iтив1 .

з0 -+ 26

Кредlrт 3. Констрl.кчiТ з iнфiнiтlrвоu.
Констрl-кuiТ з iнфiнirиво\,{. Об'скrrrиri

ко},1пJекс. Суб'сктний iнфiнiтивниri
Приrir,rенниковий i нфiнiтивний комп.цекс.

iHciliHiTrrBHrlit
ко_\Iп,lекс.

]0 2 28

Кредит 4. Герундiй.
Щiсс.пiвнi ts.]lастивостi r,ерl,н_лiя. IrlettttиKt,lBi B_-lilc ll1B()c i i

герl,ндiя. Форшlи тal в}к}lвання герr,гrдiя. Рiзниця rti;tt герr H_]i. rt

та вiддiсслiвнип,t iпleH никоll, С lt нтакси.tн i фl нкuiI герr,нJiкl

з0 2, 28

Кредlr r, 5. Герундil:i.
Герr,ндiальний комплекс та особливсlстi його в)IiLlвання.
Рiзниця пtiж герr,нлiсм та iнфiнiтивопr. /{ic:c,loBa. якi
в)Iiиваються: а) лише з герl,ндiслr; б) ,цише з iнфiнiтивопl: в) з

герr,н:iсrt та iнфiнiтивопл. Переклад геру,нлiя 1,краriнською
\1овою.

з0 1 29

KperlrT 6. f,iсприкNIетIIик.
}-гворення та форлrи дiепрлtкь,rетника. Граr,Iатичнi ознаки

:iспрrtк_ltетника. Значення та вiltивання Ргеsеt-tt Participle.
Значення та влiивання Past Participle. Синтакси.tнi (lr,HKuir'
:ic пllttKrteTHllKa.

з0 2 28

Кр e_rIlT 7. f icпpllK}teTH1.1K.
.]rcпpttKrreTHrtKoBi KoHcTpl,Kuii'. Об'скl ний

:ir_пр,,п,,aтнltковllliI ко\{пJекс. Сl,б"сктttиti дiс:прикпlетlrиковrlй
\tr\l п-lскс. Не зit-lе,l,н ttй _ri KoBLlI.] коN,{п-пекс

j0
1 29

Kpe:lrT 8. CllHTaKcIlc простоI,о ,га складIlого petleнb.
П,-lняття про сtIнтаксис. Типлt речень. Зв"язок c_riB ),

L_.еченнi. Го.-lовнi Lt,leHt,t реLIення. Пiдr,rет. Присi,лок. Типи
прllс\:ка. }'зго:7iення пiдпIета з прис}дкоrl. fiругоряднi ч,пени

речення. До:аток. Означення. Прлtк"lадка. Обставина.
Bi:oKperr"reHi ч"tени речення. Неза_пеяtнi елеN,{енти речення.
C)lHocK.raloBi рсчення. Речення з .l:норi.rними (I.-lена\lи.

ТИПИ Складних речень. Складносу,рядне реLtення.
Пl,нктr,ацiя. Ск,цаднопiдрядне речення. С-пособи ,]в язк\,.
Пчнкту,аuiя. Пiдрялнi пiдметовi. прис\rдковi. додатковi.
означальнi речення" пiлрялнi реrIе}lliя обставиHl.t.

з0 ] ]\

Усього годин: 210 18



5. 
-I'eT llt прitытlIчнll\ ]itнять
JeHHa форrlа ttltвчltння

ЛЪ

з/п
HaзBtt TerllI

кiлькiсть
годин

1 Зага,цьна характеристLiка неособовilх t}_,.,,1.11 liгс,-ltlва. Iнфiнiтив. 2

Z.- -) ГрапtатI,tчнi ознаки iH(liHiTrrB1 4
4.-5 Форми iнфiнiтива. Вживання. 1
6.-7 Форr,rи iнфiн iTrlBa, Практlлка перек.l а_]\ l]elle н ь з i нфiнiтивопr. 4

8.-9 Втtивання iнсРiнiтивноТ .tастки'to' 4

10.- 1 1 Iнфiнiтив. f{iсслова. якi вжrlваються -llIme з iнфiнiтивоrr. 4
12.- 1з Розщеплений iнфiнiтив. 1
14.-11 Синтакси.tнi фу,нкчii iнф iHiTliB1 8

18 Iнфiнiтив. Синтакси.lнi ф,чнкчii iнфiнiтrtвr. Контрольна робота ЛЪ 1. 2

19 KoHcTpl,Kuii з iнфiнiтивошr 2

20.-21 Об'сктнrrй iнфiнiтивнtлй коltп"rекс, 4
)-.-:J Сl,б' сктни й iHcPiH iтивнlll:i кtlrIп,-lекс 4
24,-25 I1plr й пrен н и ко lJ и t"I i r r сР i r r i r ll в r r li L"l к0 \I п _l е кс 4

2-6 Констру Kr ti i з i н cPiH iTtIBoNt. Узага_rьнення ltaTepia;r, 2

21 KoHcTp1,1tuii з iнфiнiтиволr Контрольна робота J\b 2. 2

28
Герl,нлilYl. Щicc'liBHi в,пастивостi герl,гrлiя. lп,tенниковi властивостi
герундiя.

2

29.-з0
Форл,rи та вживаннrI гер\lндiя. Рiзниця шtizt герr,ндiс,rt та вiддiсслiвнипл
1менником

1

) |.-.)l Синтаксlt.tнi функчiТ r,ерl,ндi K,l 1
JJ Герундiй. Герундiальний комплекс та особливостi його в}кивання 2

34,-з6.
Рiзниця л,tiж герlндiсrt та iьrфiнirивошл. .Щiс:с,Iова. якi влtиваються: а) лише
з герl,ндiсм; б) ,лише з iнфiгriгивоьt: в):з герl,гtлiсv та iн(liнiтивом. 6

)l Переклад герундiя украТнською N,{овою. Контрольна робота ЛЪ 3. 2

j8. {icпplrKlreTHItK. Утворення та форrrи дit,пllttкrtетника. Граltатичнi
ознаки дiсприкпtетника,

2

39.-40
Зна.tення ,га Bilil.tB.iHHя Ргеsеl,tt Рагtiсiрlе. (.'интаксичнi фу.нкuii
дiсприкпtетн LlKa.

4

1|.-12 Значення та в)Iiивання Past Рагtiсiрlе. Синтакси.Iнi фl,нкшiТ
дiсприкмеl,н }1ка,

4

4з .Щiсп prIKпleTHtl к. Iir.прrtкrtетнtrковi
Jic прикrIе гн иковttй l(tl\lп. IcKc.

rtoHcTpl,Kuii. Об'сктний
2

44 fiiсприкшлетниковi консrр1Kuii. Сl,б'с к"гt-tий дiсгrриKMeтHlrковий
коN.{плекс

2

15 f{iсприклrетнttковi конс,грr кцiТ. Не:за-rежний лiсгlрикп,tетниковlтй
комплекс

2

46.-47
Вживання та перекJад дiсприкrlе,гнtIкових ко\,tпjIексlв
Коll,гро-rьна робота Л! ;l.

4

48.
Поняття про синтilксис. Типl{ peLIeHb. Зв'язоtt с-пiв у- реченнi. Головнi
члени реLIення. Пiдп,tег. Присl.rок. Тlrпи tlрlлс}дка. Узгод)liсt{}|rl tliдbleTlt з

11рис),дкоN.I.

2

49 f{рчгtlрялнi .t,,tени реIIення. Дt1.1а гtlк. О,згtit.tснtlя. l1рик,:rалка. Обставина. 2

50.
Вiдокреп,r.rенi .t,цени реlIенIlя. Не,за,rе;t,tti r.,.lr-,ltr--|ITи рсIIеIIня, односк,падttвi
речення. Речеrtня,з tlfHtl1-1iдц ll\lIl t1.1eHaN,ILl.

2

51 'I'и пи ск-цадF{и\ petIeH ь. (_ K"ra_f Hocr ряJне pe(leII [lя. lll,гrктуашiя. 2
52 Ск_цаднопiдрядне реLIення. (. псlсоби зв'язк1. Пl,нктl ачiя. Пiдряднi 2



пiдltетовi. прис),дковi. Пiлрялнi додатковi. tl]нзLtз_lьнi. Пi:ря:нi речення
ооставини KoHTpo.tbHa робота }Ъ 5.

Pп,lo,lt 104

Т'еми практIIчнtI\ ]11нять
Заочна фор:uа }lilвчання

}ъ
зlп Назва Te}lIl

Ki;rbKicTb
годIIн

1
Зага-tьна \арактеристика неособових cPoprr :icc_-loBa. Iнфiнiтllв. ФорrtlI
iнфiн i гI.1ва. Вztивання. 2

2
Практика перек.i]аlд} peLIeHb з iнфiнilивоrr. В,лltвання iнфiнiтивноТ
часткIl 'to 2

J IнфiнiтIlв. .Щicc"rtlB;r. якi в;tttlвакlться Jl]ше з iнфiнiтrlвоrr 2
4. Розщеп"цен и r1 iнф i н iTllB. С интакси.ttt i фу,н rtui i iHcP i гriт1,1в1, 2.

5

Iнфiнiтlrв. Констрl,кчii з iнфiнiтивоlI. Об'сктний iнфiнiтивний
коNlплеitс. Су,б'сктний iнсРiнiтивний KoNII1_1eKc. Прийлrенниковий
iнф iнiтивний ко:чtплекс,

2

6

герунлiir. !iсс,пiвнi властивостi герlrндiя. Iьтенниковi властивостi
герунлiя. Форми та вживання герундiя. Рiзниця MiTt герl ндiсм та
вiддiсслiвн иNI i 1"-I ен ни копt. С и нтакси.лн i ф1, HKui i геру,нлiю,

2

7 Герундiй. Гер},ндiальний комп,пекс та особ;ивостi його вживання 1

8,

;Щiс,прикпrетнllк. Утвtlрення та форлrи _]iспрttкпtетника. Граrtатичнi
ОзнакLl дiспрlrкметниIiа. Зна.Iення та вiI{Llвання Preset-tt Рагtiсiрlе.
Значення та в)Iil-tвання Past Раrtiсiрlе.Сlинтаксичнi фl,нкuii
дiсприкпlетника.

2

()
ЩiспрлrклrетнIIк. f{ic прllклIетникtlвi KoHcTpyKuii. Об'сктнltГl
дiсприк,lлетн и ковий Ko\l Il--lelic. С1 б'с,ктн и й дiспрi.l к\{етниковlll"l
KoN,{ п,пекс. Н еза-,tе;ttн l.r il .li спрt]li\lетниковий ко\{плекс.

1

10.

Сrtнтаксис простого речення. Поняття про синтаксис. Типи речень,
Зв'язок c,liB 1,pe.teHHi. Го"rовнi .IJIеHLI реLIення, Пiдмет. Присулок. ТlrпrI
присудка. Узгодя,ення пi:rtета з прис!,дколr. f]ругоряднi ч,цени речення.
Додаток. означення, Прltк,,iадка. обставltна. Вiдокрепtленi ч.гlени

речення. Неза,lе;кнi t-.lе\Iенти рt-llення. односкладовi ре,lення. Речення
з o:Hopi:HI1\II.t ч,lена\{j].

1

11

Cl-iHTaKcltc ск..tаJного реченIIя. Тлtпи складнl]х речень. СкладносуряJне
реLIення. Пr нкт1 аuiя. Ск-rаднопiдрядне реLIення. Способи зв'язк\ .

Пr HKTr ацtя. Пi:рялнi пi:lrtетовi. гtрис\,дковi. Пiлрялнi додаткtlвi.
сlзначдlьнi. П i:ря_rнi речеrIня обставини.

1

Разомз l8

6. CaпtocTiliHa робота
Денна форпt:l навчання

}ъ
зlп Змiст Ki.-lbKicTb

го_lIiн

l

Кредпт 1. Неособовi форми дiсслова. Iнфiнiтив.
Загальна хараrсгеристика неособових форм дiсслова. Граматичнi ознаки
iнфiнiтиву. Вживання iнфiнiтивноТ частки'to'.
Виконання впрzlв на визначення граматичних ознак та вживання
iнфiнiтпвноТ частки'to'.

]0



ПiДРУЧНИК: В.Л. Каrшанськ.]. Збil.g;lл ;::];з ] , ]r.111j1,,nll анг,lil:iськоТ \{ови.
Впр. 1-2 с. i -{0- 1-11

Допlашнс завдання: Впр. ] с.1-1].

2

Кредит 2. Син,I аксltчнi фr нкuii irlфilriTlrBa.
f-[iсслова. якi в;ttиваються _ltlшс з iHdlrHiTrrBtllt. РозщепJенил"l iнфiнiтив.

Синтаксичн i tPl,Hrtuii iнфiн iти в1 .

Виконання вправ на влIзначення cIIHTaKcllLIH11\ (lr нкчiй iнфiнiтива та

розщепленого irrфiнiтивil. на в)Iiltвання iнфiнiтlrва з окре\{ими дiсс_повами.
Пiдр),ч"ик: В.Л. Каушанська. Збiрнrrк впрllв ] гра\{атики англiйськоТ

\lови. Впр. .1.6 c.142.1;l4.
Долtашнс завдаtrня: Впр. 5.7 с. 1.+З.141.

20

aJ

Кредllт 3. Iнфiнiтrrв.
КонструкчiТ з iнфiнiтивоN.{. Об'сктнrtй iнфiнiтrrвний ttомплекс. Суб'сктний
i нtРiнiтивний копцп;lекс. Прtл йьrен н иковlrt:t iнф iH iти вн ий копtплекс.
Виконання вправ на визначення та в/kllваI{ня iнфiнiтивних констру,кцiлi
ГIiдру-чник: В.Л. Кау,шанська. Збiргlик вправ з граNtа,гики англiйськоТ мови.
Впр. 9 с. 1.16. впр. 10-11 с.147. впр. l2 с. l48. впр. 1.1 с. 149. впр. iб-17 с.
152. вгlр.20 с. 156.

Лопtашнс завдitння: Вгrр.8 c.l;l5. впр. lj с. 1-18. впр. 15 с. 150. впр. i8-19 с.
1_52-15З. впр,21-22 с. 157-15tt. впр.2З с. 1б().

]n

4

Кредлrт :l. Герl,ндiй.
flicc-пiBHi tsластивостi герl,нлiя. Irtенниковi влitстllвостi герчндiя. Форrrи та
вяiиtsання герl,н:liя. Рiзнllця пtirк t ерl,ндiспt та вiлдiс:с,пiвнилt iпtенникоп,t.
Сtлн,гакси.tнi фл,нкrtiТ герl,нлi Kl.
Виконання вправ на визнаLIення граN,Iат}II{них ознак та синтаксичних

функчiй герl,нлiя. вживання та перек,па;1 I,ерчндiя 1,краiнсько}о \,{овою,
1-Iiдгl),чник: В.Л. Качшанська. llбiрник вправ з гра\{атики англiйськоi MoBtl.
13пр. 1 (1-15) с. 126. впр. 3 (В.С) с. 128.

Дол,tашнс завдання: Впр. 1 (16-30) с.126. впр. З (А) с. l27.

20

_)

Кредlrт 5. I'ерl,ндiй.
Герунлiа;ьний коN,lп-цекс та особ;ивостi його в],Iiивання. Рiзниця пtilt
герr,ндiсr,t та iнфiнiтивоr,r. f{icc,roBa. якi tsilitlвак]ться: it).пише з гс-р\гrдirшr: б)
,цише з iнtРiнiтивоьr: в) з герl,нлiсrr та iнфiнiтIlвоNI. Перек.rаrл герlндiя
y,Kpa[HcbKoIo \,IoBoK).

Викtlнання l]прilв Hil визtli,ltlенLlя l-tt B)li}lBaHIlrl tcpуtt.,liir,,tbHOгo коN,Iп,пекс).
IIiдр},чник: В.Л. Каlшанська, Збiрниrt впрilв ,] гра\Ii,lIики англiйськоi rtoBrt.
Brrp.4 с. 129: впр.5 с. iЗl.впр.8 с. l]]. впр, 10 (А) с. 1j6.
Доп,tашнс завдання: Впр.2 с.127. впр.6-7 с. lj1-132. впр. 10 (С) (1-14) с.
l з9.

]0

6

Кредrrт 6. 2liсприкillетнIlк.
Утворення ,га 

форми дiсприкп,tетника. Грамати.lнi ознаки дiсприклtетнIIка,
Значення та в}hивання Ргеsеt-tt Раrгtiсiрlе. Значення та вживання Past
Participle. С и tlтаксl.tчн i фr,н Krrii дiспрлlкltетн LlKa.

Виконання вправ на визначення гра}tаl,иLlних ознак та синтаксичIIих
фl,нкчiй дiсприкл,tетника. l]iк1.1вання Ргеsепt Рагtiсiрlе т,а Past PaПiciple
Пiдр,ччник: B.Jl. Каl,шанська. Збiрнлlк вправ з граNIатLtки англiйськоi \1ови.
Впр. 1 (1З-2З; с. 114. впр. 2 (1:1-2_5) с. 11,5. впр. j (В) с. 116. впр. 4 (9-15) с.
ll6. впр. 5-бс. l 17. впр. 7(В)с l l8" впр, 8 с. l19,
Долtашнс завдаttня: Вlrр. 1 (1-1])c. l1-1. Blrp. ] (1-1j)c. l15. впр. З (А) с.115.
впр.:l (1-8) с. llб. впр. 7 (А) с. ll8.

)n

7
Кредllт 7. fiicIlpllKNleTHIiK.

fJiспрrrкьrе,гниttсlвi коttстрrкшii. Об'скrниrj дiспрttкrtетниковий коN{пJекс
20



Сl,б"сктний:iсприкпtетниковий коNIп_rlекс. Heзa_le,lHltiT:icпprtKrteTHttKoBl.tti
ко\l п_lекс.
Виконання вправ на визначення гра\lатLtLIнll\ ознак та сtIнтаксLiчних
фl,нкчiй .riсприкrtетникових констрl,кuiй
Пiдрr"чнлtк: В.Л. Каl,шанська. Збiрник вправ ] гра\lатllкrI анг_lil:tськоi _rtoBlt.

Впр. 9 (10-18) с. l l9. впр. 10-11 с. 120, впр. 1] (9-1_5t с. i20. впр. 1j (11-]0)
с. 121. впр. 14 (В) с.122. впр. 15 (1 1-З6) с. 122. впр. 16 с. 123.
Дошtашнс завдання: Впр. 9 (1-9) с. l19. впр. 12 t1-8l с. 120. впр. 1З (1-10)
с.121, впр. 1zl (А) с. 122. впр, 15 (1-10) с. 122.

8

Кредrrт 8. ClIHTaKcIlc простого та скJадного реченнь.
ГIоняття про синтаксис, Тlлпtt pellel{b. Зв'язок c-liB r реченнi, Го,цовнi ч,lенLi

реrlення. Пiдrrет. Присr док. Типlл прис\ JKt]. Узгод,кення пiдr,Iета з

прис\IдкоN,I. l'рl,горяднi .t,teHtl ]]еtIення. f{tllaroK. Означення. Прик,rадка.
ОбСТаВИI.lа. BiдoKperr",reH i l1.1el] Il реLtення. Ilезале;кнi е":lе\,lенти реLIення.
о:носкла:овi рс,tення. Ре,tення i (}_lHopi_lHtl\Ill tI.1ена\Iи.

Виконання впрalв на ви,]начення тltп_\ реченtlr]. пi_]rtета та присудка. Тх

у:]го.il}кення:
Пiдр_у.lник: В.Л. Каl,шанська. ЗбiрниIt вправ :] граматики англiйськоi п,tови.
Впр. 1 с. 17ll: впр.6 с. 174; впр. 1З с. 1]7,. впр. iб с. 179
Виконання вправ на синтаtкси,-tt-tий ана,цiз прос гого речення та на
вLIзначення гоJовних та др},горядних членiв речення (додатка. означення.
обставини, вiдокрел,tлених ч;lенiв реLIення. незаJе)kних елеп,tентiв речення)
Пi:р},чник: В.Л. Качшанська. Збiрник вправ з гра\Iатики англiйськоi плови.
Впр. 1:l с. 178: впр. 17 с. 180; впр.21с. 182
Пi-rрr,чник: В.Л. Кау,шанська. Збiрник вправ з гра\lагики анг_пiйськоI п,tови,

Впр. 18 с. 181: впр. 19 с. 181

Пi:р}чник: English GгапlIлаr Ьr N4 (lar-rshil-ra arld N. Vaisilel,skal,a. Впр. 1 с,
-1З8: впр, 2 с. -139

ТllпtI ск-lад]lих peLIeHb. ('к-rадносriряj{не реLiення. Пунктr ацiя.
Ск_-iа.]нопiдряднс речення. Способи зв'я,]к\,. Пл нr<туаuiя. Пiлряднi
Пi:llеТОВi" прl]с\'дковi. дtlJaTKtlBi. oзtla.Ia_tbHi реtIення. пiлрялнi реLiення
обсrавини,
Пiдр},.тник: В.Л. Каушанська. Збiрнrtrt вгlрав з гра\{атики анг,цiйськоТ мови.
Впр.27 с. 185l впр.26 с. 18zll Br-rp. 1 с. 194: впр.28 с. 18-5; впр.29 с. 186
Виконання вправ на синтаксичl,tий аналiз складнопiдрядного речення
Пiдручник: В.Л. Каушанська. Збiрнlлк вправ з граNlатики англiт.iськоi пtови.
Впр.3 с. 19,5: впр, б с. 197: впр. 7 с. 199
Пiдрl,чник: В.Л. Каушанська. Збiрниt( вправ з граN,Iатики англiйськоi мови.

6 с. i97 7 с. 199; 11 с,201-20З

20

Разом 136



CaMocTiliHa робота
]4очна форма навчання

ль
з/п

Змiст кiлькiеть
годин

1

КредrIт l. I-Iеособовi форпrrr дiсс.rов:t. lнфiнiтlIв.
Зага;ьна xapaкTepi]cT}]Ka неособtlвl.tх tPtlprr _{icc_-ltlBa. Гllаьtа,гttчнi ознаки iнфiнiтивч.
В;кивання iH(liHi I ив|ltrj Ililcгlill'to
Виконання вправ на визнаt]еIitIя гра\lатtItIнtl\ ознаli Ttl вiliивання iнфiнiтивноТ
частки 'to'.
Пiдр,ччник: В.Л. Каlшанська. Збiрник вправ ] грil\Iатl.iки аttглir:iськоТ п.tови. Впр. i-2
с.140-141.
Доrлашнс завдання: Вгrр, З с.142.

26

2

Кредит 2. Сlrнтаксrlчнi t|lvHKuiT iнфiнi l llBa.
Щiсс,пова. якi вжLiваються Jише з iнt]liнiтивоп.r. Розщеп,цений iнфiнiтив.

Синтаксичнi фl,нi<чiТ iнфi нiтивt..
Виконання вправ I,Ia визначення ctlHTaiKcIIIIHIl\ фlгrкuiil iнсРiнiтива та розщепленого
iнфiнiтива. на B}IittBaH ня i нфiнiтtlва з окре\tи \I1.1 Jiсс_повапl и.

Пiдручник: В.Л. Iiаl,шанська. Збiрrlик вправ з гра\Ii,lтиItи анг,пiйськоi п.,tови. Впр.
z1.6 c.l 42.\44.

Доl,ташнс завдання: BIrp. 5.7 с. 11j. 1.+1.

26

аJ

Кредlrт 3. Iнфilliтlrв.
Констрl,кцii з iHrPiHiTиt]oNI. Об'с кrнlrй irlфiнiтlлвний ко\{п_цекс. Сl,б'сктнr.rй
iнфiнiтивнийl коltплекс. ПрийпrеItгIl.tкOвlIl-"t iнфirti-rивний ксlr,tп,-lекс.
Виконання вправ на визнаlltе},l}tя та B}Iil.tBaHIlя iнфiнiтивних констрr,кцiй
Пiдр),чник: В.Л. Кау,rшанська. Збiрник впрэв j lp.i\IaтltK1.1 англiйськоi rtoBIt. Впр. 9

с. 14б. впр. 10-11 c,l'17. впр. 12 с. 1.18. впр. 1-1 с. 1.19" впр. |6-17 с. 152. впр, 20 с.
i 5б.

Доп,tашrнс завдання: Впр.8 с.145. впр. lЗ с. 148. впр. 15 с. 150. впр. 18-19 с. l52-1_ij.
впр.2|-22 с. 1,57-158, впр. 2З с. 160.

]S

4.

Кр едlrт .l. I-ep1, нлil"r.

fiicc;riBHi в.lастивостi гер_r-нлiя. ltteHttиKtlBi в_rастивос,r i герунлiя. Форrtrt та
вживання гер\,ндiя. Рiзниця rti;t герyндiс:пt та вiддiсслiвним ir,teHHиKort.
Синтаксичнi фчнкчii герl,ндiю.
Виконангtя вправ на ви,][Iаt]ення гра\,1атI.1llIIлtх ttзнtiк та сI{нIаксиLIних фl,нltuiй
гер1.,нliя. вiкивання та перек,lал геру,н:iя 1 KpariHcbttoк) \Iовою.
Пiдр},чник: В.II. Каr,шанська. Збiрник вправ ,] l,раlN,lа],ики анг,пiйськоi п,tови. Впр. 1

( 1- l 5) с. 1 26. вгrр. З (В"С ) с. l ]8.
Домашнс завдання : Впр. 1 (16-30) с,126. впр. З (А) с, l27

]ý

)

Кредlrт 5. Герr,нлili.
Герl,ндiальнl.tй коr.tп,rекс та ocoб.rrtBtlcTi йtого в),Ii1.1вання. Рiзниця п,tiж герrндiс:rt та
iнфiнiтивоlt. fliсслова" якi в;ttиваюlься: а).rише з герr,нлiсп,l: б) лишlе з iнфiнiтивошr:
в) з r,ер,чнлiспt та irrфiнiтивоп,t. llерек,пirд гер,"-,ндiя l,,краIнською мовою.
Виконання вправ на визначеItня та в)IiIIвання гер_t ндiаtьного коNlпJIекс\,.
Пiдр},чник: В.Л. Каl,шанська. Збiрник вправ з граi\lагики англiйськоi пловт.t. Впр. ;l

с. 129l впр.5 с. 1Зi. Bllp.8 с. 1ЗЗ. впр. 10 (А) с, 136.

ДрщащдqlдЕдqц!д: Впр. 2 с.12], впр. б-7 с. lЗl-iЗ2. впр. 10 (С) (1-14) с. 139.

29

6

Кредlrт 6. f, iспрlrкNtе-f HIlK.
УтвОрення та с|lорпrи лiсприкпtt,тниliil. Граrtати,лнi tlзнаки дiсприкltетника.
Значення га вiкLlвання Ргеsепt Participle. -]начення Tit в)hивання Past Participle.
С интакс и.tгI i сРl,н кuiТ л i сп pttKпl етн },] ка.
Виконання впрLlв на ви,]tIittIення граNlатl.]rtнl,jх озн|lк та сI{нтаксиLIних фl нкuiй

28



дiсприкметника. вiкивання Ргеsеt1t Рагtiсiрlе T:i Past Рагtrсiрlе
Пiдручник: В.Л. Kat uiанська. Збiрник BllpaB ,] грi]\1атttкt.t анг-liлiсько[ rIови. Впр. 1

(13-23) с. 114. впр. 2 (14-25) с. 11_5. впр. 3 (в) с. 116. впр. -+ (9-15) с, 116. впр. 5-6 с.

117. впр. 7 (В) с, i 18. впр. 8 с. l 19.

Доплашнс завдання: Впр. 1 (i-12) с. 114. впр. 2 (1-1з) с. 115. впр. 3 (А) с.115- впр. 4

с. 111 ] А с. 118

]

Крелlrт 7. 2Щiспрlл кNIетник.
!iсприкrчrетниковi KoHcTpy,KuiT,

С.чб'сктний дiсприкп,tетниковиit
коN,lп-|lекс.

:iспрtlкrrетниковий коNlплекс.
Незаlедсний дiсприкп,tетниковийt

об'сктнийI
коN{плекс.

Виконання впраВ на визнаЧення гра\{атичних ознак та синтаксичних фу,нкuiй

дiсприкr,t етн икових констрl,к чi й

Пiдр},чник: В.Л. Ка\,шанська. Збiрrrик впраВ з Iра\lаIики анг,цiйськоТ llови. Впр.9
(10-18) с. 119. впр. 10-11 с. l20. впр, l2 (9-15) с. l20. впр. 13 (11-20) с. 121. впр. 14

(В) с. 122" впр. 15 (1 1-j6) с. 122. впр lб с. 12З

Доrrашнс завдання: Впр.9 (1-9) с. 119. впр. 12 (1_8)с. 120" впр. lз (1-10) с.121. вгrр.

14 А с. 1?2, вп 15 1-10 с. |22

2,9

8

Кредит 8. ClrHTaKcIIc простоfо т,а складного реченнь.
Поняття про синтаксис. l-ипи pelleHb. Зв'язок c,liB r, реченнi. Голсlвнi члени

речення. Iliдмет. Прис.л,лок. Типи прис},дка. Узгс,lд;Itення пiдпцета з присудкоN,{.

Щрl,горялнi члени речення. До,цаток. озна,лення. Прикладка. обставина.

Вiлокрешлленi .t-цени речення. Незале;rtнi е.lе1\Iенти речення. Односкладовi речення.
Речення з однорiдниN,{и членаN,Iи.

Вl.iконання вцрав на визнаLiення тиIlу реLlення. пiдлtета та присудка. iх узгодItення:
Пi:р}чнrlк: В.Л. Каl,шанська. Збiрник впраts з граN,{атики англiйськоТ мови. Впр. 1

с. 171: впр. б с. 174: впр. 1З с. |7]: впр. 16 с. 179

вrtконання вправ на синтаксичниti анапiз простого реLIення та на визначення

l().loBHIl\ lа lр)горя_lних ,t.tcHiB реtIенlIя (_]oJ.aTKa. ознаtlення. обсгalвинll.

вiJокреrtлених ч. tенiв реtIення. Heзiule7hH l l х e_reпl eHTi в речення)
Пiдр),чниК: В.Л. Каr,шанська. -lбiрник BrIpaB з I,раNIа,гLlки англiйськоТ voBrt. Впр. l4
с. 178: впр. 17 с. 180: впр. 21с. l tl2

Пiдручник: В.Л, Кау,шанська. Збiрниr, вправ ,] грLl}ltlтLlки анг-цiйськоI rrови. Впр, 18

с. 181; впр. 19 с. 181

Пiдр},чнлrК: English Gгапltлаr bl М Gatrshirla arld N. Vasiler,,skaya. Впр. 1 с.438: впр,

2 с. 4З9
Типи ск-цадних речень. СклаДносурядне реLIеFIня. Пунктуачiя. СкладнопiJря-rне

речення. Способи зв язк}". Пl,нк,гl,аuiя. I1iдряднi пiдп,tетовi. присулковi. додатковi.

означапьнi речення. пi.лрялнi речення обставини.
Пiдр),чниК: В.Л. Каr,шагtсьКа. ЗбiрниК впраВ з гра\{атики англiйськоТ ьtови. Впр. 27

с. 185: впр,26 с. l84: впр. 1 с. 19:1: впр.28 с. 185: впр.29 с. 18б

Виконання вправ на синтакси.Iни й ана-цiз ск"цадноп iдрядного речення
Пiдр.ччник: В.Л. Kar шанськаr. Збiрнlrк вгIрав з грап,lатики англiйськоi п,tови. Впр. З

с. 195; впр.6 с. 197: впр. 7 с. 199

Пiдр),чник: В.Л. Kar шанська. Збiрrrик вправ з гра\Iат1.1ки анг-пiйськоТ r,tови. Впр. 6

с, 1 97: 7 с. 199: 1 1 с, 201-20j

]8

Разо.лl 222

7. I ндlr вiд\,а.l ьне навчал ьно-досlliдне завдання

I. Пiдготовка la за\исt KOHlpo.rbHoT Irоботи за вiдпtlвiдною теN,lою (д,пя cT1,:eHTiB ЗФНt
II. Пiдготовка та за.\I{сТ NOFlTpo.tbHtlT роботиза вiдгlовiдною теN.,Iою (д"rя cT}:eHTiB дФнt.

8. Форuи роботи та критерiТ оцiнювання



к1 к] кз
-+5 _+5 45 135Пото.Iне оцiнкlвtiння

Сап,tс,lстiйна робота -+ _i 45 145
Контро-пьна роботаl 10 10 20

Сума 10t) 100 10t)

Розподiл балiв. якi отримують студенти
I

II

шкала оцiнювання: нацiональна та EcTs
оцIнкА
сктс

сумА
БАлIв

оцIt{IiА зА нАцIонАльною шкАлою
екза\Iен зil'rllк

А l

i 90- 1 00 5 (вiдrIiнно) 5/вiдм./зараховано
в 80_89

с ] 65-1q
D 55-64

З (заловiльно) 3/задов./ зараховано
Е 50_54

Fх 35_49 2 (незадовiльно) Не зараховано

ItритерiТ tlцiHr<rBaHltrl пO,гоLIноТ робогrl. Поточна 1lсlбота зазаняттях з K},pc,v передбачас

опLIт\Iвання BllBIleHOГo ,l еоретиtлн()г() Nlal l t-pii.i.l\, та гtсрlсвiркl виконllliня практиLIних завдаrнь. За

нацiонапьною шкалою проводиться t{ac г\ пне tlцiнкltзitння:
,,BifrliHHo,, сг\,-1енl tsllKoH\{ Bci вправи. зазнаrlеlli робочою проI,ра\Iок.t. псlвнiстю засвоТв

теоретичний rtатерiал вiдпсlвiдноi.
кЩобре> - с,гудент викону€ Bci вправи. зазначенi робочою програN.lою. виконання вправ

виклика€ невеликi тру,лнощi; добре во"lодiн Teopt, гичниN,{и знанняN,Iи.

кЗадовi,,tьно> ст\дент викон},с л}.Iше LIастин), вправ. що зазначенi робочою програ\IОю:

btac певнi прогалини }, теоретиL{них знаннях з вiдповiдноТ тепtи.

<Незадовi"цьно> студент не виконус взага.ri або виконус недостатню Ki;lbKicTb вправ. не

оволодiв теоретичниN,Itj знанняN{и,] вiдгlовiдноТ теми.
Критерii оцiнювання caN{oc,I,il"rHoT робоr,lr. l]гiдно з tsIiN,IогаN,Itl СКТС 63%о навча-rьFIоГо LIac\

з дисциплiни вiдводиться н[1 сс]rltlстiйгrl,рсlботу ст_"-лентiв. Пiд час саN,IостiйноТ роботи cT\.]еHTII

опрацьов,yють теорети.tний та праlкIиtлнлtti rIaTepia-l. вивчений на пpaкTllLlHlI\ ]liнятгя\. C'a-rtt,cTit"IHa

робота с,rl,дентiв перевillясться вt{к.rlilдачеNl та tllliHK-tcTbcязa наступною шк€Lцок) (зага-rьна crrta
оцiнки скJадас 60 балiв нil Oдин кред]Iт.):

кВiдrriнноll 50-_55i.l1-.{,5 бir_пiв сl,},дент BttKoH_\Ё,Bci ,завдання. вiдведенi на cartocTit:tHc-

виконання: виконання заI],цань не BtIK.lиKi_lf гр}днtlшiв.
кЩобре> - j6-49/29-40 ба.lliв cT};ieIl1 BLIKoH},c Bci завдання. вiдведенi на car,Ioc,ril:iHe

виконання. l--Ie виlt()нi,lння зав_]itнь BllK.tltKltc ]сяlti ll]\,.tll()mi.
<<Задовi,цьно> - 23-28/28-35 - ст}дент BttKoH\,( непt)вн\, кiлькiсть завдань. вiдведених на

сап,tостiйне виконаLlня: виконання :]авдань tsик,пика€] зна.lнi трулноrrri. а-IIе в разi пояснення та

корегування викJадачеNl ст_vдент N{o)lie виконатLl подiбrri завдання сап.tостiйно,
кНезадс,lвiльно> |-22l1-27 - стlдент не во,itодiс ьtатерiалоп,t. не мояiе сал,tостiйно виконатI1

вправи пiсля тогсl. як BoHll бr.rll пояснснi BllK.laJatlelrt. 1lобить ве"цику кiлькiсть грубих по\IилОк.
9. Засобrr -liагностпкrl

Засобапtи дiагносl,иклl та \{етолlа\111 _lе\lонстр}вання рез,ч,,rьтатiв навчання с:

кб к7 к8к1 K_i
:i5 45 45 225пото,лне сlцiн lсlвагrня -l_i -+ _5

45 45 245(]aшltlcTirj на рсlбо rа _) _) -+_i

10 10 10 30Контро,ltьна рсlбота
100 100 100 100 100 500C]r,mta

300

.1 (добре) 4/добре/ зараховано
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