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Анотація 

 

Дисципліна «Практична граматика першої іноземної мови» спрямована 

на ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями системи 

сучасної граматики англійської мови, практичне вживання мови та формування 

мовленнєвих навичок; умінь оперування понятійним апаратом практичної 

граматики; розвиток граматичної компетенції студентів. Значна увага 

приділяється розвитку умінь студентів щодо використання граматичних 

структур для досягнення різних комунікативних цілей. Оволодіння основами 

іншомовного спілкування, зокрема, граматикою англійської мови, передбачає 

досягнення студентами достатнього рівня комунікативної компетенції в різних 

видах мовної діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні й письмі. У процесі 

досягнення цієї мети студенти повинні набути важливі мовленнєві уміння, 

сформовані на основі мовної, комунікативно-пізнавальної мовленнєвої 

діяльності, а також розвинути навички самостійної роботи для забезпечення 

освітніх запитів і гармонійного поєднання процесу навчання та подальшої 

наукової діяльності. У практичному закріпленні засвоєного граматичного 

матеріалу особлива увага звертається на системний характер мовних явищ, на 

зв'язок морфології і синтаксису. 

Ключові слова: граматична структура англійської мови, граматичні 

категорії, морфологія, мовна діяльність, комунікативна компетентність, 

аудіювання, говоріння, читання, письмо. 

 

Course Annotation 

The course "Practical grammar of the first foreign language" is aimed at 

acquainting students with the basic concepts and categories of modern English 

grammar, practical use of language and the formation of speaking skills; ability to 

operate the conceptual apparatus of practical grammar; development of students' 

grammatical competence. Much attention is paid to the development of students' 

skills in using grammatical structures to achieve various communicative goals. 

Mastering the skills in foreign language communication, in particular, English 

grammar, involves achieving by the students a sufficient level of communicative 

competence in various types of language activities: listening, speaking, reading, and 

writing. . In the process of achieving this goal, students will acquire a sufficient level 

of communicative competence, which includes speaking skills formed on the basis of 

communicative-cognitive language activity, as well as develop skills of independent 

work to ensure educational needs and harmonious combination of learning process 

and further research activity. In the practical consolidation of the mastered grammar 

material, special attention is aimed at the systemic nature of linguistic phenomena, to 

the interconnection between morphology and syntax.  

Key words: grammar structure of English language, grammar categories, 

morphology, speaking activity, language knowledge and skills, communicative 

competence, listening, speaking, reading, writing. 

 



ВСТУП  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична граматика першої 

іноземної мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності «035 Філологія. 035.10 Прикладна лінгвістика» за освітньо-

професійною програмою «Прикладна лінгвістика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: граматична структура англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, практичний курс англійської мови, 

теоретичний курс англійської мови, практичний курс української мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1 Мета курсу: формування, поглиблення та систематизація знань студентів в галузі 

граматики англійської мови, розвиток навичок застосування отриманих знань і умінь в 

усному та писемному мовленні. 

1.2 Завдання курсу: навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання з 

граматики в практичній діяльності; розуміти різноманітні граматичні структури; ефективно і 

гнучко використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях соціального, 

навчально-академічного та професійного спілкування; висловлюватися з необхідним 

ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння 

прийомами структурної побудови тексту, засобами зв'язності та цілісності на синтаксичному 

рівні. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 7. Використовує іноземну мову для організації ефективної міжкультурної комунікації.  

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними 

мовами.  

ПРН 13. Аналізує мовні одиниці, визначає їх взаємодію та характеризує мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовує мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ПРН 18. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує мовні, факти, перекладає тексти різних 

стилів і жанрів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних проблем 

дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в цілісній системі 

знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), 

в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу текстів. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною 

та іноземною (іноземними) мовами. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Граматична структура сучасної англійської мови. Загальна класифікація частин мови 

Тема 2. Визначення поняття про іменник. Морфологічна структура іменників. Граматичні 

категорії іменника: число, відмінок, рід. Основні синтаксичні функції: підмет, предикатив, 

додаток. Класифікація іменників: загальні та власні; злічувані та незлічувані; абстрактні та 

конкретні; такі, що означають живу істоту та неживий предмет; предметні та збірні.  

Тема 3. Утворення множини іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині або тільки 

в множині. Правила правопису множини іменників. Нестандартні випадки утворення 

множини іменників. 

Тема 4. Загальний відмінок, присвійний (родовий) відмінок. Багатофункціональність 

родового відмінку. Іменники в функції означення. 

Тема 5. Категорія роду іменників в англійській мові. Відсутність формального роду в 

англійській мові. Вираження роду іменників за допомогою словотворчих афіксів та складних 

слів. 

Тема 6. Поняття про артикль. Означений та неозначений артиклі.  

Тема 7. Особливі випадки вживання артиклів. Артиклі з власними назвами, абстрактними 

іменниками, назвами речовин. 

Тема 8. Відсутність артиклю. 

Тема 9. Числівник. Кількісні числівники та їх вживання. 

Тема 10. Порядкові числівники та їх вживання. Дробові числівники. 

Тема 11. Класифікація  прикметників за значенням: відносні та якісні. 

Тема 12. Поняття про прислівник. Класифікація прислівників. 

Тема 13. Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

Тема 14. Особливості вживання різних розрядів прислівників. 

Тема 15. Порядок прикметників та прислівників у реченні. 

Тема 16. Особові, присвійні, зворотні, взаємні займенники. 

Тема 17. Вказівні, неозначені, заперечні, кількісні займенники 

Тема 18. Питальні, сполучні, означальні займенники 

Тема 19. Прийменники та їх функції. 

Тема 20. Особливості вживання прийменників в англійській мові. 

Тема 21. Дієслово to be, його функції у реченні. 

Тема 22. Структура речення в англійській мові. 



Тема 23. Теперішній простий час: утворення та вживання. 

Тема 24. Минулий простий час: утворення та вживання. 

Тема 25. Майбутній простий час: утворення та вживання. 

Тема 26. Теперішній тривалий час: утворення та вживання. 

Тема 27. Теперішній тривалий час та теперішній простий час. 

Тема 28. Минулий тривалий час: утворення та вживання. 

Тема 29. Минулий тривалий час та минулий простий час. 

Тема 30. Майбутній тривалий час: утворення та вживання. Майбутній тривалий час та 

майбутній простий час. 

Тема 31. Теперішній завершений час: утворення та вживання. 

Тема 32. Теперішній завершений час та минулий простий час. 

Тема 33. Минулий завершений час: утворення та вживання. 

Тема 34. Минулий завершений час та минулий простий час. 

Тема 35. Майбутній завершений час: утворення та вживання.  

Тема 36. Теперішній завершений тривалий час: утворення та вживання. Порівняння 

теперішнього завершений тривалого часу та теперішнього завершеного простого часу.  

Тема 37. Минулий завершений тривалий час: утворення та вживання. Порівняння функцій 

минулих часів в англійській мові. 

Тема 38. Майбутній завершений тривалий час: утворення та вживання. Порівняння функцій 

майбутніх часів в англійській мові 

Тема 39. Способи вираження майбутньої дії чи події в англійській мові. 

Тема 40. Система граматичних часів в англійській мові: узагальнення. 

Тема 41. Умовний спосіб. 

Тема 42. Речення умови 0 типу, І типу. 

Тема 43. Речення умови ІІ типу, ІІІ типу. 

Тема 44. Речення умови змішаного типу. 

Тема 45. Пасивний стан. 

Тема 46. Узгодження часів. 

Тема 47. Розповідні речення у непрямій мові. 

Тема 48. Питальні речення у непрямій мові. 

Тема 49. Наказові речення у непрямій мові. 

Тема 50. Трансформація непрямої мови у пряму. 

Тема 51. Модальні дієслова: загальна характеристика. 

Тема 52. Вираження здатності. 

Тема 53. Вираження потреби та необхідності. 

Тема 54. Вираження впевненості. 

Тема 55. Вираження прохання, пропозиції, вимоги. 

Тема 56. Утворення та форми дієприкметника. Функції дієприкметника в реченні. 

Тема 57. Форми інфінітива та його функції. 

Тема 58. Інфінітивні комплекси. 

Тема 59. Дієслівні та іменникові властивості герундія. Вживання герундія. 

Тема 60. Неособові форми дієслова: узагальнення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання для 

самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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