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Анотація 

Викладання дисципліни «Граматичні категорії та практична граматика англійської 

мови» передбачає оволодіння студентами практичними уміннями та навичками з граматики 

сучасної англійської мови, що є необхідною передумовою здійснення англомовної 

комунікації. Під час засвоєння курсу у студентів формується іншомовна професійна 

комунікативна компетентність, розвивається здатність та готовність спілкуватися іноземною 

мовою з урахуванням культурних особливостей носіїв мови. У процесі засвоєння курсу 

студенти набувають практичних знань щодо граматичної будови та функціонування 

граматичних явищ сучасної англійської мови, необхідних в майбутній професійній 

діяльності. Програма орієнтована на розвиток у студентів навичок граматично правильного 

мовлення в його усній та письмовій формі, необхідних для виявлення комунікативної 

компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях. 

Ключові слова: граматично правильне мовлення, граматичні категорії, практична 

граматика англійської мови, професійна комунікативна компетентність. 

 

Course Annotation 

Teaching the discipline "Grammatical categories and practical grammar of the English 

language" involves students mastering the practical skills and grammar skills of modern English, 

which is a necessary prerequisite for English communication. During the mastering of the ourse 

students form a foreign language professional communicative competence, develop the ability and 

willingness to communicate in a foreign language, taking into account the cultural characteristics of 

native speakers. In the process of mastering the course, students acquire practical knowledge about 

the grammatical structure and functioning of grammatical phenomena of modern English, necessary 

for future professional activities. The program is focused on the development of students' skills of 

grammatically correct speech in its oral and written form, necessary to identify communicative 

competence in different speech situations. 

Key words: grammatically correct speech, grammatical categories, practical grammar of the 

English language, professional communicative competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної  дисципліни «Граматичні категорії та 

практична граматика англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальностей: «014 Середня освіта (Українська мова і 

література)» за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Українська мова і 

література)» та «035 Філологія» за освітньо-професійною програмою «Прикладна 

лінгвістика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є семантичні, формальні та функціональні 

ознаки граматичної системи англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: іноземна мова, практичний курс іноземної мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати: 

1.1. Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями системи 

сучасної граматики англійської мови, практичне вживання мови та формування мовленнєвих 

навичок і вмінь; формування вмінь оперування понятійним апаратом практичної граматики; 

розвиток граматичної компетенції студентів, яка є складовою мовної компетенції; 

окреслення шляхів практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної 

граматики.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити засвоєння студентами 

систематичних знань з практичної граматики; сприяти виявленню закономірних граматичних 

відповідностей в англійській та українській мовах; навчити студентів вільно користуватися 

англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні, морфологічні правила й 

закономірності англійської мови; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом 

використання автентичних англомовних матеріалів; сприяти більш ефективному 

закріпленню навички володіння граматично правильним усним та письмовим мовленням. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 9. Володіння англійською мовою на рівні В2. 

ПРН 10. Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в основних її 

видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних форм й видів 

комунікації в освітній діяльності. 

ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з мови, здатність 

вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

ПРН 13. Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

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

компетентностями:  

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

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

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

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

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:   

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 15. Здатність до усного й письмового спілкування та використання іноземної мови, 

в тому числі у професійній сфері; здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей 

спілкування й конкретної ситуації; уміння вести бесіду, робити повідомлення, представити 

чіткі та детальні висловлювання з широкого кола питань у професійній галузі.  



ФК 18. Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з розв’язанням 

значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного літературознавства. 

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

ФК 30. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність  й уміння 

висловлювати і тлумачити поняття, думки, факти та погляди для реалізації професійних 

завдань і особистісних намірів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Тема 1. Синтаксис як розділ граматики. Структура речення. 

Тема 2. Просте речення. Різновиди простого речення за структурою. 

Тема 3. Питальні, заперечні та окличні речення. 

Тема 4. Розділові запитання. 

Тема 5. Сполучники. 

Тема 6. Головні члени речення. 

Тема 7. Другорядні члени речення. 

Тема 8. Безособові речення. 

Тема 9. Наказовий спосіб. 

Тема 10. Конструкція There is/are. 

Тема 11. Дієслово: загальна характеристика.  

Тема 12. Видо-часові форми групи Indefinite/Simple. 

Тема 13. Present Indefinite/Simple Tense. 

Тема 14. Past Indefinite/Simple Tense. 

Тема 15. Future Indefinite/Simple Tense. 

Тема 16. Видо-часові форми групи Continuous. 

Тема 17. Present Continuous Tense. 

Тема 18. Present Continuous and Present Indefinite/Simple. 

Тема 19. Past Continuous and Past Indefinite/Simple Tense. 

Тема 20. Future Continuous Tense. 

Тема 21. Видо-часові форми групи Perfect. 

Тема 22. Present Perfect Tense. 

Тема 23. Present Perfect and Past Indefinite/Simple. 

Тема 24. Past Perfect Tense. 

Тема 25. Future Perfect Tense. 

Тема 26. Видо-часові форми групи Perfect Continuous. 

Тема 27. Present Perfect Continuous Tense. 

Тема 28. Present Continuous and Present Perfect Continuous. 

Тема 29. Present Perfect and Present Perfect Continuous. 

Тема 30. Past Perfect Continuous Tense. 

Тема 31. Past Continuous and Past Perfect Continuous. 

Тема 32. Future Perfect Continuous Tense. 

Тема 33. Cпособи вираження майбутнього часу в англійській мові: Present Tenses.  

Тема 34. Cпособи вираження майбутнього часу в англійській мові: “be going to…” 

Тема 35. Cпособи вираження майбутнього часу в англійській мові: Future 

Indefinite/Simple Tense. 

Тема 36. Узгодження часів. Темпоральна послідовність, 

Тема 37. Особливості узгодження часів. 

Тема 38. Особливості узгодження часів. 

Тема 39. Пряма і непряма мова. Оповідне і наказове речення.  

Тема 40. Питання в непрямій мові. 

Тема 41. Пасивний стан дієслова. Типи пасивних конструкцій. 

Тема 42. Основні компоненти речення. 

Тема 43. Схема речення у пасивному стані 



Тема 44. Часи англійського дієслова в пасивному стані. 

Тема 45. Каузативні конструкції. 

Тема 46. Різновиди складних речень. 

Тема 47. Складносурядне речення. 

Тема 48. Складнопідрядне речення. 

Тема 49. Складнопідрядне речення з підрядним обставини. 

Тема 50. Складнопідрядне означувальне речення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота 

студента. 
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