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|]с,гуп
Програrrir вlllзrlеннЯ Hol]\IilTllвlttli HatB,ta.lbHoI дисцtrп;iни i<Практична граNlатика перtпоi

iно3еп,tноТ N,Iови)) cK,la:leiliI Bi:пtlBi-lHo дсr освiтньо-професiйноi програrtи пiдготовки бакалавра

спецiа.цьtлilстi 0j5 ()i.-tо_ltlгiя. сttецiа.-Ii,зацiТ 0З5.10 Прикладна riнгвiстика. ocBiTHboi програN,lи

Прик,rадна,п i tl гвiсти ка.

об'сктолt вtlвLtенгiя к)рс) r<Прitктичtlil гра\lатl]кir першtоТ iнозеьlноi N.{ови)) с l,paN,IaTиLIHa

clIcl e\lij aHt. liйськ,,I \l( )Bll.

Ilреллrето\I вtlвtlення HaBlti1_1bHcli дt.tсцип;tiнlt с: нави(Iки та впtiння стr,дентiв гра,\IатIlLiItо

BipHclT англiйськс,lТ ltclBl,t в jJ r cHil:l Tal llIlcb\lotsiГi (ltlprrax.
NI i;кдlrсцlr п. IiH:tpll i tB' яtl}ltIt :

Kr,pc <<ГIрак l1.IriIIaI гра\Iат1.1ка lteptrttiT iнсt,зсrtно[ \I()BtI)) вивIIа€ться \, TlcIioNI\, зв язIi\ з

практиLltl t1 N,l liYL]cO\l п L, р шOТ i н озеrt ноТ }lt) tJl l.

Проl 1.з11;1 HaBIli"[. lbH\)l'_1иcцltlt.tiHtt ск. li-tJ,at'lься J IaKIl\ КРе:ИГi В:

1 ) Bttдtl-.tacoBi форп,lи анг;iйськогtl дiсс_rова:

2) Узгодлtення часiв. Непряпtа l,{oBal

3 ) У,,Iовнtlй спосiб дiсс.rtова:

4l Nltl.t;.t.lbHi .tiгc.roBa:

5) Iнфiнiтив. КонструкчiТ з iнфiнiтиtsо\l;

6) Герунriй. IЪрr,rIдiальний коrцtt"iекс.

]) Щiсrlрtlкrлс,гник (I. Il);

8) f{iс:прrлкпrе гtlttt,овi консlру,кuiI.
llрограпrа базr.,стьсяt на таких прI|нцrIпах:

ре. leBaHlllicrb: ()lli( lt|()BaHil Hit c)llilcНi Bttbt,lI ll c\cпi.rbctB;,t i прl,,,|,ссiilt,i г. ;-, ,

с t r.leHr iB:

aKTrrBrricTt,] с г\деltrи с aкTtli]Hl,tNlи ) часнtlкi1\{t{ tlilвLIа_цьно-в1.1\оВнОГО ПРОЦеС\ l НiС', , э

перс()на,ilЬнr вiдIttlвiда,пьнiс t t, зil свiйt пtlда:ьшrtЙ clcBiTttiГI i пpo(leciliHtlt:l рсlзвltтtlк:

розвl.r l,tlK особllс l ocTi: tsи,lFIilllat] l ьсЯ Ba;l,-пttBicTb особистiсt,lt-tго та iHTe.-teKTr i1.1ЬНr_]Г,,'

розвlt,гк) сr,l,ден,t iв i зак;rадакl гься \ \,1OBLI д.;tя реа:tiзацiТ особистостi l

професil:rне вдоскоtIалення: переlбачасться бе:зперервний сапtостiriниt:l професiirнrrll

розвLlIок cT\_leH1 iB пllотягопl ;киття.

iнтегратrtвнiсть: \,ci кt,lмгttlненгLt програ}lи взасN,Iоttов'язанi та вза€Nlозrrtов.тенi.

l. Мета I,:l зilвдання навч1l.пьноТ дисциплiни
1 .1. N{е1оЮ вLiкладаlнНЯ НЗВЧс;lЬНОТ дисцип,ltiНи кПракти,lна граN,lатика I1e РШtl'l'

iнс,lзепIноi N,{oB1.1>> (] R}.IвrлеiIня теOретиllti1,Iх засад анг,цir:tськсlТ граматики. необхiднllх як -]_-lя

форшlуванrtЯ N{ОВ-ПL-l1нсви\ 1,пlirlЬ та навиllОк. таК i ,ц,цЯ ,збitга,tеннЯ лiнгвiстиЧного кр\ГозоLr\:

t,lвt,l"пtlдiнltя cT\,;IeHTaNIt,I просРесiйнttп,l1.1 навиttIiаj\Iи Tit r rtitlняцlи гра\Iатично праtsI]Jьного

перекладу. HeoбxiJttilпIll irl д-rя ьIайбr,гньсli роботrl .

1.2. OcHoBHrlпltl зill}дilнIlrI}III I]ивIIення дtIсц1,1п-riни t :

1 ) надаrll rlайбr t ttirl (;i_ttlлсlL arI. бака-itаtзраr.t необхiднi jt,rlя Тх \1аЙб\,тньоТ роботlr
lCtrlrg1 и,tнi lll llI)alittt,lHi lt-t|tннЯ l1rlr11lltllH(|I сисlс\Iи lHI riйcbKrlT \lOBl|:

2) BrtpoбtlTtt r,, сг1 дентiв c,l,iirr,.i l,ра\Iil,гl..lчнi HltBlt,tKtr правильно оdlорtvtленого N,{овлення в

r.:iого 1,снiй та письN,IоIзir:i cllopMax.

1.з, Згiднil з tsиI,1огаNtи освiтгtьо-професiriноi програN,Iи студент оволодiвас TaKI]\1I1

ко]чIпеl,ент}lостяN{Il :

I. ЗаГальttопреДпrетнi: 1) соцiа--rьна (про:1 ктивно спiвпрацювати з рiзнrlrtlt
партнераNlи В грl,пi та Itоr,tандi. BIIK()H_\Bi-lTIl рiзнi ро"пi й tPyHKuiT в колективi. проявJятI,1

iнiцiатrrв),. пiдтрип,tчваl1.I та Kep\ BaTI] t],lacHl1\1}1 BзacNI1,1Ha\lrt з iншими): 2) зага-rlьноку,.ilьт\,рFIа

(аналiзl,вагrt i:i оцiнк)вi,rги найва;tt.rttвiшi Jttсягнсння нацiсlнальноТ" свропейсьitоТ та cBiToBol'

на}.кИ й кl,льту,рtt- opit,HTr ва1 ltсЯ в к\,lbT\ pHO\I} ,га духовноNl}, контекстах суLIасного

у,краТнського та свiтtlвогtl сrспi,-tьствll): ] t KO\lпeTeнтrtocTi з iнфоршlацiйних i коlrу,нiкацiйнllх



техно iй (рачiсl H11_1bHt) зtlцl,iрllсгtlts) B.r.il :itl\l__ з_,.с,_^ . ::,_,],l.,'RrTePHi ]аСОбtl ПРli РОЗВ'ЯЗУВаННi
з опрацювiltlня\1 rнti_ltl1,11з11,'. пош\то}I. систематизацiсю, зберiганням,

по, анням); 4) златнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та

iiiиT,I,C Llа ння (long liГе learning competence)
) лiнгвiст l.tчнll ( ]н|1lIня cllaTe\lIi \1OBI1- прав],l"l ll фl,нкuiону,вання в

о дозво,-tяють t]пер\ватI1 \1r)BHIl\lII засоба\1ll для цiлей спiлкування)l
видаN4и }Iов_lеннсtsоl' :iя--lьностi (говорiння, аудlювання. читання.

чна (3нанНя га вrtiння. неtlilхl_]нl _]_lя здiйсненнЯ соцiа,]ьного аспект\

вI,Iкористання ltI N,I9BI1): 4) екстра,-riнгвiстltчна (3нання, Шо виходять за \,IS}KI

,;riнгвiстi.tч н их ( фонс)ir i i прельrетгr i ) ).

На вllв.tенliя HLt]JlIl1,1bHtlT дttсLlиlt,ritttt вi-ltзtl_]lIl ься ]J0 гсi:rин / 8 крели,гiв Ес'ГS.
2. l нфорпrа цili н rr ii trбсяl г н а Btl а.l ь н tli . llI сцип.пiнrl

Kpellrr l

Видо-,titссlвi форrrr.r анI,"rtiйського -{icc.,lclBa. С ltc геir,tа ,taciB дiсс.пова в активно\l}, cTttНl

( истеп.,tа ,]асiв дiсcjloBa в tlacl{BHO\{\, cTaHi

Узгодлtення LlaclB

пl.tтil-l ьн i pe.l ен ня)

Крелrrт 2

в ск.lil-]ноlri_rря.[н()\l_\ 1,1c,tetllti Непряп,tа \,1ова (наказовl. розповlJнl.

Кредllт 3

Tprl типи \,N,{I]BHl,tx речень. Уr,tовгlrtй спосiб пiсля l rr,ish. Зr,riшаьri випадки вжI,Iвання ,IaciB в

\ \IOBHl]x реLiен}{ях
Itрелllт 4

В;iивання та ]tн?rl{ення \Iодi-lJьних дiсслiв са1l. mа},. mttst. ought to. slroirld, \\,ould. to Ье to- to

hal е tcl. shall. rvill. lleecl" сlаге
Крелит 5

Зага.цьна xapaк,l cpl]c Iика безособсlвttх t}оршr дiсс-rова. Грап,lатl,tчtli ознаки iнфiнi r ивr .

KoHcr pr KLriT l irlt|iHil llts()\l

Iiреллl,г 6

Бе,зособовi форr,rи:1iс,с,rова. Форлtrt гсрl,ндirо. I'е1l1rrдiа-пьний копtп-itекс та особ"цивостi tlогtl

ts/кI'lВLlННя

Кредпт 7

Г'рал,lа,ги.ttti tlзнаки та синтаксичнi ф),нкцii дiсприrtлrстника (I, II)
Itрелlrт 8

,Щiсприкплетн и KoBi конструкшii
3. Реколr елIдовtlна лir-ератl,ра

Базtlва:

1. Горrон Е N,t и Кры,llова И.II. ГрапIматtlI(а совреN,Iенного англиЙского языка: Учебник д-rЯ

llH-1,oB и фак-,гов 1.1HocTp. языка. - N4.: Высrп. школа. 1974.

2. ГорлоН Ir.N,I.. Кры-псlва И.П. Тепsе arrd Voice irr N4оdегr English. Практическое ру,ководство
по употреб,пенt]lсl анг,itийского г-lаго,ца, М.: Изд-во <<Ме;ttдvнародные отношения). 1971.

3. Кауtшанская B.JT.. Ковнер Р.Л. и Др. I-раr.tпtатика анг-IIийского языка: I-Iособlrе д-пrI ст\,дентоt]

пел. tIHcIttT\rTOl] t{ \,lt-TOB i Пrэд per. rrроф. Б.д. Irl;ьиrirа N4.: 1998.

1. Kar ruаrtсrtая В.JI .. KtlBHep P..J1. 1.1 -1l), ('борrrrlк r ttра;t;гtений по граrч-Iматике анг;tt,iliсксlt,tl

языка. СГlб.. 1999.

5. Гlрактическлrй кl,рс англtlilсttого языка. II Krpc: Учебник / под рел. В.Д.Аракина. ]V1.:

Гl,манит. изд. цеFtтр ВЛАДОС. 1997

_loпorti;KH:l:
1. Верховская I,].ll.. Расторг\,ева Т.-\." БaprIrrHa Л.А. Практикул,t по английскоl,tу язык\,:

Г,цаго"п. - 2 изд.. исIIр. -_ N{.: АС'ТРЕ,lЬ , \( Т- ]000.

2, Верховская И.П.. Бapr,lltHa Л..\. ПрактIlк\\1 по анг-rllГtскоNIч языку: Артикли. 2 rrзд.. испр.

NI.: AC'TPEJ]Ь, 
"\СТ. 

2000.



3. Кру,тиков Ю.А." lir зьrtrtна l1,C.. РабiiI]t]вlIl1 \.В } _i]-:,:,:.J:,:Я -,_- .'-1.\I\1.]TltKe СОВРе}lеННОГО

анг,цийского я]ыtiа. \4.: ВысLtl . шко.li]. iL)- 1

4, Лебедева А.Я. l3pe\teHa анг,lllI:1скOго г.lilгt,1,1.i, L бr,];ilк \ пf з,+iHeHlII"l ПО ГРа}lj\lаТИКе

анг.цлtйского языка: Учеб. поссlбtlе -f,lя cT\J. пс_]. Ilн-тaiз. -1.: Пр.,свешенrrе. 1979.

5. Матюшкина-I'ерке Т.И.. Кr,зьtti,tчова T,I-I.. I1B:rHtlBa -l.,l. -1абсlраторные рабоТы по
I,IрактлIческой граrльtатике аl]г.l!lйlсксlгt,l я]ыка (_r.lя ] к}рса фrr_-rо-l, rPaK-ToB,vH-ToB): Учеб.
гttlсобие. N4.: Высш. шко.па. 198З,

6, Саакяlt А.С. Упра7Iiнения п(r граll{},IатI.1ке соврL,\Iенног[) анг,-tлtйtского языка [PDF] . - Экспто.

2О12. 464 с.

7 . Черноватил'l Jl.]VI.. Карабан l].l. та iH. Практltчна гра\Iатика анг"цiйськоi ]\1ови з вправаl\Iи:

Базовий ttl,pc: Ilосiбник д,пя cTlj(eHr iB BItщttx зак,lа.цiв освiти та cepeJнix нав,tальгIl,tх

:закладiв з пс,lг,цrtб_пеLIl..tN,{ вLIвчегtt-lяпI анг,riilськоl' \loBti. Вiнниця: I]oBa ttнига,2001 . 248 С,

8. N,lichael Srr,an, Pгactic;rl Erlglish [_Isage. - ОхfЬгd Utliveгsitv Pгess. 1980.

9. Rаr,mопd N4r_rгplr1. English Gгаt,l,tt-t-lаtг iп Use. СiаrлЬгiсlgе LJrriversity Ргеss. 1994.
,l. Форпrи пiдсl,мковOt 0 ко t{],ро.п ttl у,сп iшностi HaBLIaH ня

C]ltcTeпta коIIIроJю вклIоI]tlс пotlltl,tHttit i пidс|:.ttкr,lсltй кон,гроль. I{iлi та зплiст цих видiв
контl]о,lю псlв1.1ннi вiдповiдати цijtяN,{ та зпliсту навLIання. Порядок нарахування ба-riв i

вLlстав_lення оцiнок пiJ час виконання ст},дентап.Iи контро-пьних завдань з}мовлюсться обраниrl
BI1.]9\I контро,lю i повилtен бути зрr,,tнишI i практичнI]м. За цих yN,Iов резyльтати контро.lю
вllст\,пак)ть показнilка]\Il1 r сп iшностi cTlleHTiB. яt<i \{o)Iiнa спiввiднести з очiкr'ванIl\1l1

навчJ-Iьни\lи .]UсяI нення\lи в ()в(). Itl-tiHHi iHo tcrtHoK) \l()B()K).

Yci види навча-rIьноТ роботи з к),рс}, <<I1ракти,lна гра\,{атика першоТ iнозеrIноi \IоBII,,

пi.]псlрядкованi Сврсlпейськiй крелитнiй трансферно-накопиLI,чва,-lьнiй систеrti органrзашii'

навча*|Iьного процес}.та контролю ст},деНтiв. I(онтроль здiйсню€ться за допо]!IоГою KoHTpo--IbH()l'

роботи (КР). Пото,тниit контроль реалiз)€ться пiд,tас )lcнtlx вiдповiдеЙ на практI{чнlI\ заняття\.
вlttiонанпя ст;-ден гIINII{ поточних TecTiB. пl)ltктlltlних ,завдань тощо.

НалрикiltIli cel,tecTp-l1,/ кl,рс1 пijtс},Nlковиr"1 конrроль Ilроводиться 1, форлri за,riкr icttttTr.

Уснлlй за-пiк проВо.1ll IьсЯ з оцitlкlванняrrt вiдпсlвiдi стlяента на пiдставi в,r]асного вра7liеItня

eKзa\leHaTopz1. Iспит пl]оводIlться 1, (itlpl1i коNIп ютерних TecTiB NIнохiинного вrrбор1 TL]

BIlKoH\ { l ься ст\, tcl.{ l i,l\l и в tlcBi l Hb()\l} пр()с ltlpi r Hibclrctt геr r.

5. -}асобlr лi:r гност1.1 ttи 1,сп iшr HocTi H:t вчання
Основнил,tи засобами дiагнсlс,t,ики навчальних досягнень студентiв з курс}' прOКТrIЧНtli'

граN{атик1.I гrершоi iгlсlземноi \,{ови с: 1) 1,cHi вiдпсlвiдri (виконання рi,зноманiтних граN{атиL{нl1\

вправ). 2) коr-rтрольнi роботиl 3) тестування,


