
ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Опис дисципліни (анотація)  

Код  ОПП.07 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Англійська 
Семестр Перший-четвертий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС Денна  – 12 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: використовувати мови, що 

вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах 

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

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

 
 
 
Зміст навчальної дисципліни: Артикль. Іменник. Прикметник. Прислівник. Займенник. 
Числівник. Дієслово. Часи групи Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Пасивний стан 
дієслова. Пряма мова та непряма мова. Узгодження часів. Категорія модальності. Пояснення 
вживання модальних дієслів (can, could, be able to; may, might; must, have to (have got to), be to, need; 
mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t have to; shall, should, will, would, ought to). 
Дійсний та наказовий спосіб дієслова. Умовний спосіб дієслова. Змішані типи умовних речень. 
Вживання умовного способу дієслова у простих та в умовно-підрядних, підрядних мети та умовно-
допустових, підрядних часу і місця, порівняльних, підрядних предикативних та підметових, 
підрядних додатку та означальних емоційно-забарвлених реченнях. Безособові форми дієслова, 
інфінітив, форми інфінітиву. Синтаксичні функції інфінітиву у реченні. Правила вживання 
інфінітиву з часткою to. Об’єктний, суб’єктний і прийменниковий інфінітивний комплекси. 
Дієприкметник, утворення дієприкметників та їх основні форми. Значення, вживання та функції у 
реченні participle I, II. Дієприкметникові конструкції. Об’єктні, суб’єктні, номінативні та 
прийменникові дієприкметникові комплекси. Герундій, основні форми герундія. Дієслівні та 
іменникові властивості герундія. Синтаксичні функції герундія у реченні. Комплекс з герундієм. 
Прості речення. Складні речення. Типи підрядних речень. Узгодження часів у складних реченнях. 

 

Запланована навчальна діяльність: денна форма навчання: практичні заняття – 174 год., 

самостійна робота – 186 год., разом – 174 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи 

(відеофільми, слайди), робота в групі. 
 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, виконання вправ, тестування, 

підготовка доповідей, рефератів, іспит. 

 

Вид семестрового контролю: денна форма навчання: залік – 1 семестр, іспит – 2, 3, 4 семестр. 

 
Навчальні ресурси: 
1. Evans V. New Round-Up 6. English Grammar Practice / V. Evans, J. Dooley. – Harlow : Pearson Education 
Limited, 2016. – 256 p. 
2. Foley M. MyGrammarLab. Advanced C1/C2 / M. Foley, D. Hall. – Harlow : Pearson Education Limited, 2018. – 
410 p. 
3. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate learners of English 
/ R. Murphy. − Cambridge : Cambridge University Press, 2019. − 380 p. 

 

Викладачі: канд. пед. наук, доц. Орловська, канд. пед. наук Лапшина О. О. 

 

 

 

 


