


 

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Опис дисципліни (анотація)  
Код  ОПП.02 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Англійська 
Семестр Перший-шостий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС Денна  – 19; заочна – 19 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна, заочна 

 
Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: досконало володіти англійською і 
німецькою мовами для здійснення вільного усного і писемного спілкування, володіти 
орфографічними, граматичними навичками для побудови зв’язного та вірного писемного та усного 
мовлення; володіти основними методами морфологічного та синтаксичного аналізу з урахуванням 
мовних і екстралінгвістичних факторів. 
 
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 – 210 год., 

самостійна робота – 330 год., разом – 540 год.; заочна форма навчання: практичні заняття – 36 год., 

самостійна робота – 504 год., разом – 540 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 – 2, 3, 5 семестр, іспит – 1, 4, 6 семестр; 

заочна форма навчання: : залік – 2, 3, 5 семестр, іспит – 1, 4, 6 семестр 

 
Навчальні ресурси: 
1. Каушанская В.Л. Граматика английского языка. Морфология. В 2-х ч. Ч. 1 / В. Л. Каушанская. – К., 1997. 
– 214 с. 
2. Каушанская В.Л. Граматика английского языка. Синтаксис. В 2-х ч. Ч. 2 / В. Л. Каушанская. – 
К., 1997. – 214 с. 
3. Черноватий Л. М. Практична граматика англійської мови з вправами: навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. Том 2 / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 275 с. 

 

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

 

 



 

1. ВСТУП 

 

Дисципліна «Практична граматика англійської мови» є основним навчальним 

предметом у системі професійної підготовки майбутніх фахівців та передбачає створення 

необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації за рахунок вільного володіння 

основною іноземною мовою у повному обсязі. 

Мета дисципліни – ознайомити студентів із основними положеннями морфології 

та синтаксису англійської мови, забезпечити базу граматично правильної усної та писемної 

мови, навчити студентів писати англійською мовою. 

Предмет дисципліни. Дієслово як структурний і смисловий центр речення. 

Завдання дисципліни. Ознайомити студентів з усіма категоріями дієслова, 

модальними дієсловами та неозначеними частинами мови; розвивати їх комунікативні 

здібності. 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, 

повинен: досконало володіти англійською і німецькою мовами для здійснення вільного 

усного і писемного спілкування, володіти орфографічними, граматичними навичками для 

побудови зв’язного та вірного писемного та усного мовлення; володіти основними 

методами морфологічного та синтаксичного аналізу з урахуванням мовних і 

екстралінгвістичних факторів. 

 
 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ДИСЦИПЛІНИ 
1 семестр 

 

Назва теми 

Кількість годин, відведених на: 

Денна форма Заочна форма 

Практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

Практичні 

заняття 

Сам. 

роб. 

Тема 1. Граматична структура сучасної англійської 

мови. Загальна класифікація частин мови. General 

classification of the parts of speech 

 

2 

7  

 

 

 

 

3 

10 

Тема 2. Іменник. The Noun 4 7 10 

Тема 3. Артикль. The Article. 4 7 10 

Тема 4. Прикметник. The Adjective. 4 7 12 

Тема 5. Прислівник. The Adverb. 4 7  

 

3 

 

10 

Тема 6. Займенник. The Pronoun. 4 7 10 

Тема 7. Числівник. The Numeral. 4 7 10 

Тема 8. Службові частини мови. The functional parts of 

speech. 

6 7  

12 

Разом за 1 семестр 34 56 6 84 

2 семестр 

Тема 9. Дієслово: загальна характеристика. The Verb: 

typical features. 

6 7  

 

 

 

3 

12 

Тема 10. Особливості вираження теперішнього часу в 

англійській мові. The Present Tenses. 

5 7 12 

Тема 11. Особливості вираження минулого часу в 

англійській мові. The Past Tenses. 

5 7 12 

Тема 12. Особливості вираження майбутнього часу в 

англійській мові. The Future Tenses. 

5 7  

 

 

 

 

 

3 

12 

Тема 13. Часи англійського дієслова в пасивному 

стані. The Tenses of the English verbs in the Passive 

voice. 

5 7 12 

Тема 14. Непряма мова. Indirect Speech. 5 7 12 

Тема 15. Узгодження часів. The Sequence of Tenses 5 7 12 

Разом за 2 семестр 36 54 6 84 

3 семестр 

Тема 1. Граматичні категорії дієслова. Категорія 

модальності. 
2 3 

 

 

 

5 

Тема 2. Пояснення вживання модальних дієслів can, 2 3 5 



could, be able to.  

 

 

 

 

 

3 

Тема 3. Пояснення вживання модальних дієслів may, 

might. 
2 4 

5 

Тема 4. Практика вживання модальних дієслів can, 

could, be able to, may, might. 
2 3 

5 

Тема 5. Пояснення вживання модальних дієслів must, 

have to (have got to), be to, need. 
2 4 

5 

Тема 6. Пояснення випадків вживання mustn’t, 

needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t have to. 
2 3 

5 

Тема 7. Практика вживання модальних дієслоів must 

(mustn’t), have to/have got to (don’t/doesn’t have to), be 

to, need (needn’t/don’t need to). 

4 4 

6 

Тема 8. Пояснення вживання модальних дієслів shall, 

should, will, would, ought to. Випадки вживання would 

– used to. 

2 3 

6 

Тема 9. Практика вживання модальних дієслів shall, 

should, will, would, ought to. 
2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

Тема 10. Вживання перфектного інфінітиву з 

модальними дієсловами. 
2 4 

5 

Тема 11. Практика вживання перфектного інфінітиву 

з модальними дієсловами. 
2 3 

5 

Тема 12 Деякі випадки вживання перфектного 

інфінітиву з модальними дієсловами. 

 

2 4 

5 

Тема 13. Вживання модальних дієслів у непрямій 

мові. 

 

2 4 

5 

Тема 14. Інші способи вираження модальності в 

англійській мові. 
2 4 

5 

Тема 15. Тренування вивченого матеріалу. 2 3 6 

Тема 16. Тренування вивченого матеріалу. 

Підготовка до контрольної роботи. 
2 3 

6 

Разом за 3 семестр 34 56 6 84 

4 семестр 

Тема 17. Спосіб дієслова як граматична категорія. 

Дійсний спосіб дієслова. 

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

Тема 18. Наказовий спосіб дієслова. 2 4 6 

Тема 19. Синтетичні та аналітичні форми непрямих 

способів дієслова. 

2 4 6 

Тема 20. Змішані типи умовних речень. Використання 

should  і would в підрядних реченнях умови. 

4 4 6 

Тема 21. Способи дієслова. Вживання умовного 

способу дієслова у простих та в умовно-підрядних 

реченнях. 

2 4 6 

Тема 22. Вживання умовного способу дієслова у 

простих та в умовно-підрядних реченнях. 

2 4 6 

Тема 23. Вживання умовного способу дієслова у 

підрядних реченнях мети та умовно-допустових. 

2 4 6 

Тема 24. Вживання умовного способу дієслова у 

підрядних реченнях часу і місця, порівняльних 

реченнях. 

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

Тема 25. Вживання умовного способу дієслова у 

підрядних предикативних  реченнях. Вживання 

умовного способу дієслова у підрядних підметових 

реченнях. 

2 4 6 

Тема 26. Вживання умовного способу дієслова у 

підрядних реченнях додатку та означальних реченнях. 

2 4 6 

Тема 27. Вживання умовного способу дієслова в 

емоційно-забарвлених  реченнях. 

2 4 6 

Тема 28. Вживання умовного способу дієслова у 

підрядних реченнях різних типів. Повторення. 

2 4 6 

Тема 29. Порівняння вживання способів дієслів. 

Використання непрямих способів дієслова  в 

2 3 6 



емфатичних конструкціях зі зворотами it is time, it is 

high time. 

Тема 30. Використання непрямих способів дієслова 

для вираження реальної дії. Способи дієслова. 

Повторення. Підготовка до контрольної роботи. 

2 3 6 

Разом за 4 семестр 36 54 6 84 

5 семестр 

Тема 1. Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми 

інфінітиву. 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

Тема 2. Синтаксичні функції інфінітиву у реченні. 2  5 

Тема 3. Вживання інфінітиву з часткою to. 2  5 

Тема 4. Об’єктний та суб’єктний інфінітивний 

комплекси. 

2 
 

5 

Тема 5. Прийменниковий інфінітивний комплекс. 2  5 

Тема 6. Дієприкметник. Утворення дієприкметників 

та їх основні форми. 

2 
 

5 

Тема 7. Значення, вживання та функції у реченні 

Participle I. 

2 
 

5 

Тема 8. Значення, вживання та функції у реченні 

Participle II. 

2 
 

5 

Тема 9. Дієприкметникові конструкції.  

Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові 

комплекси.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

Тема 10. Номінативний та прийменниковий 

дієприкметникові комплекси. 

2 
 

5 

Тема 11. Герундій. Основні форми герундія. 2  4 

Тема 12. Дієслівні та іменникові властивості герундія. 2  5 

Тема 13. Синтаксичні функції герундія у реченні. 2  5 

Тема 14. Комплекс з герундієм. 2  5 

Тема 15. Герундій та інфінітив. Герундій та 

дієприкметник. 

2 
 

5 

Тема 16. Герундій та віддієслівний іменник. 2  5 

Тема 17. Тренування вивченого матеріалу. Підготовка 

до контрольної роботи. 

2 
 

5 

Разом за 5 семестр 34 56 6 84 

6 семестр 

Тема 18. Просте речення. Структурно-семантичні 

типи речень. 

2 3  

 

 

 

 

3 

5 

Тема 19. Головні члени речення: підмет. Граматичні 

способи вираження підмета.  

2 3 5 

Тема 20. Головні члени речення. Простий присудок. 

Складений іменний присудок. 

2 3 5 

Тема 21. Складений дієслівний присудок. 2 3 5 

Тема 22. Узгодження підмета з присудком. 2 3 5 

Тема 23. Другорядні члени речення. Додаток: прямий 

і непрямий додаток. Складний додаток. 

2 3 5 

Тема 24. Другорядні члени речення. Означення. 2 3 5 

Тема 25. Другорядні члени речення. Обставина. 2 3 5 

Тема 26. Порядок слів у реченні. 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

Тема 27. Типологія складного речення. 

Складносурядне речення. 

2 3 5 

Тема 28. Складнопідрядне речення з підметовим 

підрядним. 

2 3 5 

Тема 29. Складнопідрядне речення з присудковим 

підрядним. 

2 3 4 

Тема 30. Складнопідрядне речення з означальним 

підрядним. 

2 3 4 

Тема 31. Складнопідрядне речення з підрядним 

додатку. 

2 3 4 

Тема 32. Складнопідрядне речення з обставинним 

підрядним. 

2 3 4 



Тема 33. Непряма мова. Узгодження часів у 

складному реченні. 

2 3 4 

Тема 34. Пунктуація у складному реченні. 2 3 4 

Тема 35. Повторення вивченого матеріалу. 

Підготовка до іспиту. 

2 3 5 

Разом за 6 семестр 36 54 6 84 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

№ п/п 
Теми практичних занять Кількість 

годин Перший семестр 

1 Англійська мова. Предмет вивчення граматики англійської мови. Частини мови. 

Повнозначні і службові частини мови [1, c.4-8]. 

1 

2 Іменник [3], с. 17-19, с. 78. Морфологічна та синтаксична характеристика 

іменників [2], с. 6; [3] с. 17-20. 

1 

3 Класифікація іменників [2], с. 6; [3], с. 17-19. Злічувальні/незлічувальні іменники 

[2], с. 6; [3], с. 17-19. 

1 

4 Категорія числа іменника [3], с. 20-21, впр 27-28, с. 81. Множина іменників [3] 

впр 29-30, с. 81-82. 

1 

5 Іменники, які вживаються тільки в однині [3] впр 31-33, с. 83-88. 1 

6 Іменники, які вживаються тільки в множинні [3] впр 34-36, с. 85-86. 1 

7 Особливі випадки утворення множини іменників. [3], с. 20-21, впр. 41, 33, с. 83, 

87. 

1 

8 Категорія відмінка іменника. [3], с. 23-36, впр. 34-37; [6], с. 32-33. [4], с. 5-7, впр. 

4 -5. 

1 

9 Категорія роду іменників [2], с. 8; [3] с. 19-23. 1 

10 Артикль. Загальні положення. [3], с. 28, впр. 42-44, с. 88-89; [6], с.4-8. 1 

11 Вживання неозначеного артикля з загальними іменниками. [3], с.29, впр. 76-77, с. 

99. 

1 

12 Вживання означеного артикля з загальними іменниками [3], с.30-31, впр. 78-79, с. 

100. 

1 

13 Вживання неозначеного артикля з загальними іменниками [3], с.30-31, впр. 78-79. 1 

14 Вживання артикля з абстрактними іменниками та іменниками, що позначають 

речовини [3], с.32-33, впр. 79-80, с. 101. 

1 

15 Вживання артиклів з іменниками, що позначають власні назви. [3], с, 34-36, 

[3]впр. 81,82,84, с. 102-105; [7], с. 9 – 11. 

1 

16 Вживання артиклів з іменниками, що позначають географічні  назви. [3], с. 36-39, 

[3]впр. 85-87, 89, 92, с. 105-107. 

1 

17 Особливі випадки вживання артиклів з іменниками, що позначають власні назви. 

[6], с. 20 – 21, впр. 16 – 18, с.23 -25, впр.24 – 27. 

1 

18 Вживання артиклів у сталих виразах [7], с. 8, 12–14. 1 

19 Класифікація прикметників [3], впр. 95-97, с. 109-110.  1 

20 Ступені порівняння прикметників [6], с. 39 – 47. 1 

21 Порядок вживання прикметників [3], с 45 1 

22 Способи утворення прислівників [3],  впр. 108-110, с. 115-116. 1 

23 Ступені порівняння прислівників [3],  впр. 111-114, с.117. 1 

24 Місце прислівника у реченні [3],  впр. 115-116, с.118. 1 

25 Загальна характеристика займенників. Їх класифікація [3], с 46-50, впр. 119-124, 

с. 119-121; [6], с. 55 – 65. 

1 

26 Особливості вживання займенників [6], с. 62 – 69, впр. 1-7, тести А-Д. 1 

27 Особливості вживання займенників [6], с. 70 – 72, впр. 8 – 10. 1 

28 Особливості вживання займенників [6], с. 73 – 74, впр. 11-14. 1 

29 Загальна характеристика числівника [3], с. 50-57,  [3], впр. 128-131, с. 123-124, 

впр. 133-136, с. 155-156. 

1 

30 Кількісні та порядкові числівники. Способи утворення. [6], с. 69 – 74, [6], с. 73 – 

76, впр.1 – 4, тести А – С. 

1 

31 Службові частини мови. Загальна характеристика прийменників Розряди 1 



прийменників [3], с. 57-67, впр. 149-152, 162-166, с. 139-145. 

32 Вживання прийменників у сталих виразах з дієсловами та прикметниками [3], c. 

41-43. 

1 

33 Частка. Особливості вживання часток. Повторення службових частин мови [1] 

с. 219. 

1 

34 Підсумкова контрольні робота 1 

 Разом за 1 семестр: 34 

 Другий семестр  

1 Частини мови. Повторення вивчених повнозначних частин мови [1], [3]. 1 

2 Дієслово. Типи дієслів. Категорії дієслова [3], с. 156-159, впр. 1,2,4, с. 178. 1 

3 Категорії дієслова [3], с. 160-162, впр. 5,6,8, с. 179-180. 1 

4 Часи активного стану. Теперішні часи. Теперішній неозначений час [2], с.76-82. 1 

5 Теперішній довготривалий час. [2], с.76-82, впр. 1-5, с.196-198; [3], с. 159-162 .  1 

6 Теперішній неозначений і теперішній довготривалий часи [3], впр. 15,16, с. 180; 

[10], впр. 4-7, с.5-6. впр.17, с.9. 

1 

7 Теперішній доконаний час [3], с. 163, впр 25,  27, 28, с. 189-191; [11], с.38-41. 1 

8 Теперішній доконаний час [3], с. 164, впр 29-31, с. 192-194; [11], с.42-43. 1 

9 Теперішній довготривалий доконаний час [3], с163-164, впр. 36-44, с. 195-200. 1 

10 Теперішні часи. Повторення [3], с. 156-164. 1 

11 Минулі часи [3], с. 163-166, впр. 46,47, 49, 50, с. 201-204. 1 

12 Минулий неозначений час [4], с. 165-168, впр. 49-55, с. 210-213. 1 

13 Минулий тривалий час [3], с. 166, впр. 58, 59, 62-64, с.206-209. [2], впр. 37 -47, с. 

19 – 24.  

1 

14 Порівняння минулого неозначеного часу та минулого тривалого часу [3], с. 163-

166, впр. 66-68, с. 209-211. 

1 

15 Минулий час доконаного виду [3], с. 166. 1 

16 Минулий довготривалий час доконаного виду [5], с.157; [3], с. 167-168, впр. 

75,76,80,81, с. 214,217. 

1 

17 Минулі часи повторення [6], с.157; [3], с. 167-168, впр. 75,76,80,81,  1 

18 Майбутні часи [3], с. 169-170, впр. 106, 108, 109, 113, с. 231-235. 1 

19 Майбутній неозначений час [11], с. 57 – 58, [13], впр. 1-4, с. 30 – 31. 1 

20 Майбутній довготривалий час [3], с. 169-170, впр. 116-121, с. 236-238. 1 

21 Майбутній час доконаного виду [3], с. 169, впр. 128-132, 134, с. 243-245. 1 

22 Майбутній довготривалий час доконаного виду [2], впр. 70 – 78, с. 35 – 39; [3], с. 

169, впр. 133, 134, с. 245-246.  

1 

23 Вживання структури ‘to be going to’ для вираження майбутньої дії [2], впр.4-7, 

с.5-6. впр.17. с.9; [3], с.  176-177. 

1 

24 Часи в англійській мові. Повторення [3], с. 156-169. 1 

25 Утворення пасивного стану дієслова [3], с. 171-172, впр. 136-144, с. 246-249. 1 

26 Вживання часів у пасивному стані [3], впр. 144, 150-154, с. 150-155; [4], впр.174 – 

182, с. 98 – 102. 

1 

27 Вживання часів у пасивному стані [3], впр. 156, 158-161, с. 156-160; [4], впр.183 – 

189, с. 103 – 104. 

1 

28 Пасивні конструкції [3], с. 172-174. 1 

29 Пряма і непряма мова. Перетворення прямої мови у непряму. Розповідні речення 

[3], с. 174, впр. 167,168,  с. 246. 

1 

30 Пряма і непряма мова Перетворення прямої мови у непряму. Запитальні речення 

[3], с. 176, впр. 169-170,  с. 246-250. 

1 

31 Пряма і непряма мова.  Перетворення прямої мови у непряму. Наказові речення 

[3], с. 176, впр. 171-174,  с. 250-254. 

1 

32 Окличні речення, вигуки, пропозиції, привітання у непрямій мові [3], с. 177, впр. 

171-174,  с. 250-254. 

1 

33 Узгодження часів [3], с. 176-177, впр. 180-186,187,188, с. 261-275. 1 

34 Узгодження часів [3], с. 176-177, впр. 180-186,187,188, с. 261-275. 1 

35 Повторення [3], с. 156-177. 1 

36 Підсумкова контрольна робота 1 

 Разом за 2 семестр: 36 

Третій семестр 

1 Граматичні категорії дієслова. Категорія модальності.  2 



Літ.: [1] с. 116; [3] с. 35–37.                                                                         

2 
Пояснення вживання модальних дієслів can, could, be able to.   

Літ.:  [1] с. 117–119; [3] с. 99–103, с. 121–128; [6] с. 44; [16] с. 38; [20]  

с. 52–54. 

2 

3 
Пояснення вживання модальних дієслів may, might.  

Літ.: [1] с. 119–122;  [3] с. 101; с. 121–130; [13] с. 60, 66; [20] с. 58–60. 
2 

4 
Практика вживання модальних дієслів can, could, be able to, may, might. Літ.: [3] с. 99, 

с. 121–131; [6] с. 40–42. 
2 

5 
Пояснення вживання модальних дієслів must, have to (have got to), be to, need.  

Літ.: [1] с. 122, 125–128; [3] c. 103, с. 107, с. 130–142, с. 403–413, c. 498–511; [6] с. 30, 

46; [10] c. 74–75; [20] с. 38, с. 62. 

2 

6 
Пояснення випадків вживання mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t 

have to.  

Літ.: [1] с. 131;  [3] с. 105, c. 130–140; [6] с. 48; [10] c. 74–75; [20] с. 64  

2 

7 
Практика вживання модальних дієслів must (mustn’t), have to/have got to (don’t/doesn’t 

have to), be to, need (needn’t/don’t need to).  

Літ.: [7] c. 207–212; [12] c. 35–36; [16] c. 63, 65. 

2 

8 

Пояснення вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to. Випадки 

вживання would – used to.  

Літ.: [1] с. 123–124, 128; [3] с. 105, с. 129–130, c. 135–139; [6] с. 36–38; [16] c. 68; [20] 

с. 36, 72, 80 

2 

9 
Практика вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to. Літ.: [8] c. 65–66; 

[9] c. 75–76;[15] c. 72–74, 78–80; [16] c. 67, 69; [20] c. 32–33 
2 

10 
Вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 
2 

11 
Практика вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами. Літ.: [15] c. 

89–91, 94–100. 
2 

12 
Деякі випадки вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

Літ.: [1] с. 102–117. 
2 

13 
Вживання модальних дієслів у непрямій мові.  

Літ.: [6] с. 98; [13] c. 74–75. 
2 

14 
Інші способи вираження модальності в англійській мові.  

Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; [11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 
2 

15 
Тренування вивченого матеріалу.  

Літ.: [11] c. 33–35; [15] c. 81–84, c. 86, 89–91, 94 
2 

16 
Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи. Літ.: [8] c. 68–

71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40. 
4 

 Разом за 3 семестр 34 

Четвертий семестр 

1 
Спосіб дієслова як граматична категорія. Дійсний спосіб дієслова.  

Літ.: [1] с. 132–133; [3] с. 195–202, 145–152.   
2 

2 
Наказовий спосіб дієслова.  

Літ.: [1] с.132–133; [7] c. 213–214. 
2 

3 
Синтетичні та аналітичні форми непрямих способів дієслова.  

Літ.: [3], с. 195–202, 145–152. 
2 

4 
Умовний спосіб дієслова: правила вживання умовного способу дієслова.  

Літ.: [1] с. 137; [3] с. 31; [9] c. 126–130; [13] с. 48–53; [15] c. 406–42; [16] c. 76–83. 
2 

5 
Змішані типи умовних речень. Використання should  і would в підрядних реченнях 
умови.  

Літ.: [2] c. 18, 21–24, 103; [9] c. 130. 

2 

6 
Вживання умовного способу дієслова у простих та в умовно-підрядних реченнях.  

Літ.: [1] с. 100–102; [3] с. 115–116. 
2 

7 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях мети та умовно-

допустових.  

Літ.: [2] c. 11–13, 65; [11] c. 76–84. 

2 

8 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях часу і місця, 

порівняльних реченнях.  

Літ.: [1] с. 55; [3] с. 68; [11] c. 71–75; [17] с. 56. 

2 

9 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних предикативних  реченнях. Вживання 

умовного способу дієслова у підрядних підметових реченнях. 

Літ.: [1] с. 68–70; [3], с. 67; [5], с. 56, 69–72. 

2 

10 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях додатку та означальних 

реченнях.  
2 



Літ.:  [5] с. 54; [17] с. 67–72. 

11 
Вживання умовного способу дієслова в емоційно-забарвлених  реченнях.  

Літ.: [3] с. 45; [11] c. 87–88; [17] с. 73–76. 
2 

12 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях різних типів. 

Повторення.  

Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 

2 

13 
Порівняння вживання способів дієслів. Використання непрямих способів дієслова  в 

емфатичних конструкціях зі зворотами it is time, it is high time. 

Літ.: [1] с. 138–141; [3] с. 54–60; [6] c. 59–63; [13] с. 41–47. 

2 

14 
Використання непрямих способів дієслова для вираження реальної дії. Способи 

дієслова. Повторення вивченого матеріалу.  

Літ.: [1] с. 138–141; [3] с. 54–60; [13], с. 41–47. 

2 

15 
Спосіб дієслова як граматична категорія. Дійсний спосіб дієслова.  

Літ.: [1] с. 132–133; [3] с. 195–202, 145–152.   
2 

16 
Наказовий спосіб дієслова.  

Літ.: [1] с.132–133; [7] c. 213–214. 
2 

17 
Синтетичні та аналітичні форми непрямих способів дієслова.  

Літ.: [3], с. 195–202, 145–152. 
4 

Разом за 4 семестр: 36 

П҆ятий семестр 

1 
Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітиву (1 с.179, в.1–20; [5], c. 

179-182). 
2 

2 Синтаксичні функції інфінітиву у реченні ([3], c. 142, впр. 4, [5], c. 180, впр. 3). 2 

3 
Вживання інфінітиву з часткою to. (1, с. 184, впр. 27–35, [3], c. 144, впр. 6, [5], c. 

179, впр. 2). 

2 

4 
Об’єктний та суб’єктний інфінітивний комплекси. (2, с. 190–196), 1, с. 185, 

впр. 31–35). 

2 

5 

Прийменниковий інфінітивний комплекс. Особливості утворення та вживання. 

Функції прийменникового інфінітивного комплексу у реченні (, с.196–198), 1, 

с. 185). 

2 

6 
Дієприкметник. Утворення дієприкметників та їх основні форми. (2, с. 153 –154, 

13 с. 45 – 46). 

2 

7 
Значення, вживання та функції у реченні Participle I. (1 с. 186, в. 42–47; [3], c. 

114-115, [5], c. 199-200). 

2 

8 
Значення, вживання та функції у реченні Participle II. (1 с. 188, в. 187–190; [3], c. 

116-117; [5], c. 209). 

2 

9 
Дієприкметникові конструкції. Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові 

комплекси. (2 с. 161 – 162); [11], c. 43.. 

2 

10 
Номінативний та прийменниковий дієприкметникові комплекси. (2, с. 163 –

164), 1, с. 189, впр. 52–56; [11], c. 45-46. 

2 

11 
Герундій. Основні форми герундія. (1, с. 186, впр. 57, [3], c. 126-127, [5], c. 187-

188). 

2 

12 Дієслівні та іменникові властивості герундія. (2 с. 171 – 172, [3], c. 127). 2 

13 
Синтаксичні функції герундія у реченні. (2 с. 175 – 179, впр. 61–64, [3], c. 129-

130; [11], c. 33).  

2 

14 Комплекс з герундієм. (2, с. 169–171, [3], c. 129, впр. 4). 2 

15 
Герундій та інфінітив. Герундій та дієприкметник (2, с. 174-175; 2, с. 179–180; 

[12, c. 61]). 

2 

16 
Герундій та віддієслівний іменник. Повторення вивченого матеріалу. Підсумкова 

контрольна робота. 
4 

 Разом за 5 семестр: 34 

Шостий семестр 

1 
Просте речення. Структурно-семантичні типи речень (2 с. 221 – 225; [3], c. 171, 

впр. 1-2); [18], c. 103-106. 

2 

2 
Головні члени речення: підмет. Граматичні способи вираження підмета (2 с. 6 - 

13), [3], c. 172-173). 

2 

3 
Головні члени речення. Простий присудок. Складений іменний присудок ([3], c. 

175; [3], c. 178-179). 

2 

4 Складений дієслівний присудок ([3], c.174; [9] c. 80). 2 



5 Узгодження підмета з присудком (2 с. 14 – 28); [3], 177-178). 2 

6 
Другорядні члени речення. Додаток: прямий і непрямий додаток. Складний 

додаток ([3], c. 180-181; [18], c. 100). 

2 

7 Другорядні члени речення. Означення ([3], c. 11, p. 20). 2 

8 Другорядні члени речення. Обставина ([3], c. 182-183). 2 

9 Порядок слів у реченні ([3], c. 187-189). 2  

10 
Типологія складного речення. Складносурядне речення (2 с. 279 – 288); [3], c. 

194-195). 

2 

11 Складнопідрядне речення з підметовим підрядним ([3], c. 194; [9], c. 306-307). 2 

12 Складнопідрядне речення з присудковим підрядним ([3], c. 194; [9], c. 307-308). 2 

13 
Складнопідрядне речення з означальним підрядним ([3], c. 195-196; [18], c. 148-

149). 

2 

14 Складнопідрядне речення з підрядним додатку ([3], c. 206; [9], c. 309). 2 

15 
Складнопідрядне речення з обставинним підрядним ([3], c. 197, c. 203-205, [18], 

c. 174-177, c. 180, c. 183). 

2 

16 
Непряма мова [3], c. 209-211; [4], c. 263, впр. 168. Узгодження часів у складному 

реченні ([2], с. 297 – 300); [3], c. 207). 

2 

17 Пунктуація у складному реченні (2, с. 311 – 319) [4], c. 276-269). 2 

18 Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до іспиту. 2 

Разом за 6 семестр: 36 

 

Перелік практичних занять для студентів заочної форми навчання 

№ п/п 
Теми практичних занять Кількість 

годин Перший семестр 

1 Англійська мова. Предмет вивчення граматики англійської мови. Частини 

мови. Повнозначні і службові частини мови [1, c.4-8]. 

 

 

 

 

1 

Іменник [3], с. 17-19, с. 78. Морфологічна та синтаксична характеристика 

іменників [2], с. 6; [3] с. 17-20. 

Класифікація іменників [2], с. 6; [3], с. 17-19. Злічувальні/незлічувальні 

іменники [2], с. 6; [3], с. 17-19. 

Категорія числа іменника [3], с. 20-21, впр 27-28, с. 81. Множина іменників [3] 

впр 29-30, с. 81-82. 

Іменники, які вживаються тільки в однині [3] впр 31-33, с. 83-88. 

2 Іменники, які вживаються тільки в множинні [3] впр 34-36, с. 85-86.  

 

1 

 

Особливі випадки утворення множини іменників. [3], с. 20-21, впр. 41, 33, с. 

83, 87. 

Категорія відмінка іменника. [3], с. 23-36, впр. 34-37; [6], с. 32-33. [4], с. 5-7, 

впр. 4 -5. 

3 Категорія роду іменників [2], с. 8; [3] с. 19-23.  

1 Артикль. Загальні положення. [3], с. 28, впр. 42-44, с. 88-89; [6], с.4-8. 

Вживання неозначеного артикля з загальними іменниками. [3], с.29, впр. 76-

77, с. 99. 

Вживання означеного артикля з загальними іменниками [3], с.30-31, впр. 78-

79, с. 100. 

4 Вживання неозначеного артикля з загальними іменниками [3], с.30-31, впр. 78-

79. 

 

 

 

 

1 

Вживання артикля з абстрактними іменниками та іменниками, що позначають 

речовини [3], с.32-33, впр. 79-80, с. 101. 

Вживання артиклів з іменниками, що позначають власні назви. [3], с, 34-36, 

[3]впр. 81,82,84, с. 102-105; [7], с. 9 – 11. 

Вживання артиклів з іменниками, що позначають географічні  назви. [3], с. 36-

39, [3]впр. 85-87, 89, 92, с. 105-107. 

5 Особливі випадки вживання артиклів з іменниками, що позначають власні 

назви. [6], с. 20 – 21, впр. 16 – 18, с.23 -25, впр.24 – 27. 

 

 

 

 

1 

Вживання артиклів у сталих виразах [7], с. 8, 12–14. 

Класифікація прикметників [3], впр. 95-97, с. 109-110.  

Ступені порівняння прикметників [6], с. 39 – 47. 

Порядок вживання прикметників [3], с 45 

Способи утворення прислівників [3],  впр. 108-110, с. 115-116. 



Ступені порівняння прислівників [3],  впр. 111-114, с.117. 

Місце прислівника у реченні [3],  впр. 115-116, с.118. 

Загальна характеристика займенників. Їх класифікація [3], с 46-50, впр. 119-

124, с. 119-121; [6], с. 55 – 65. 

Особливості вживання займенників [6], с. 62 – 69, впр. 1-7, тести А-Д. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Особливості вживання займенників [6], с. 70 – 72, впр. 8 – 10.  

 

 

 

 

 

1 

Особливості вживання займенників [6], с. 73 – 74, впр. 11-14. 

Загальна характеристика числівника [3], с. 50-57,  [3], впр. 128-131, с. 123-124, 

впр. 133-136, с. 155-156. 

Кількісні та порядкові числівники. Способи утворення. [6], с. 69 – 74, [6], с. 73 

– 76, впр.1 – 4, тести А – С. 

Службові частини мови. Загальна характеристика прийменників Розряди 

прийменників [3], с. 57-67, впр. 149-152, 162-166, с. 139-145. 

Вживання прийменників у сталих виразах з дієсловами та прикметниками [3], 

c. 41-43. 

Частка. Особливості вживання часток. Повторення службових частин мови [1] 

с. 219. 

Підсумкова контрольні робота 

 Разом за 1 семестр: 6 

 Другий семестр  

1 Частини мови. Повторення вивчених повнозначних частин мови [1], [3]. 1 

Дієслово. Типи дієслів. Категорії дієслова [3], с. 156-159, впр. 1,2,4, с. 178. 

Категорії дієслова [3], с. 160-162, впр. 5,6,8, с. 179-180. 

Часи активного стану. Теперішні часи. Теперішній неозначений час [2], с.76-

82. 

Теперішній довготривалий час. [2], с.76-82, впр. 1-5, с.196-198; [3], с. 159-162 

.  

Теперішній неозначений і теперішній довготривалий часи [3], впр. 15,16, с. 

180; [10], впр. 4-7, с.5-6. впр.17, с.9. 

Теперішній доконаний час [3], с. 163, впр 25,  27, 28, с. 189-191; [11], с.38-41. 

Теперішній доконаний час [3], с. 164, впр 29-31, с. 192-194; [11], с.42-43. 

2 Теперішній довготривалий доконаний час [3], с163-164, впр. 36-44, с. 195-200. 1 

Теперішні часи. Повторення [3], с. 156-164. 

Минулі часи [3], с. 163-166, впр. 46,47, 49, 50, с. 201-204. 

Минулий неозначений час [4], с. 165-168, впр. 49-55, с. 210-213. 

Минулий тривалий час [3], с. 166, впр. 58, 59, 62-64, с.206-209. [2], впр. 37 -47, 

с. 19 – 24.  

Порівняння минулого неозначеного часу та минулого тривалого часу [3], с. 

163-166, впр. 66-68, с. 209-211. 

Минулий час доконаного виду [3], с. 166. 

3 Минулий довготривалий час доконаного виду [5], с.157; [3], с. 167-168, впр. 

75,76,80,81, с. 214,217. 

1 

Минулі часи повторення [6], с.157; [3], с. 167-168, впр. 75,76,80,81,  

Майбутні часи [3], с. 169-170, впр. 106, 108, 109, 113, с. 231-235. 

Майбутній неозначений час [11], с. 57 – 58, [13], впр. 1-4, с. 30 – 31. 

4 Майбутній довготривалий час [3], с. 169-170, впр. 116-121, с. 236-238. 1 

Майбутній час доконаного виду [3], с. 169, впр. 128-132, 134, с. 243-245. 

Майбутній довготривалий час доконаного виду [2], впр. 70 – 78, с. 35 – 39; [3], 

с. 169, впр. 133, 134, с. 245-246.  

Вживання структури ‘to be going to’ для вираження майбутньої дії [2], впр.4-

7, с.5-6. впр.17. с.9; [3], с.  176-177. 

5 Часи в англійській мові. Повторення [3], с. 156-169. 1 

Утворення пасивного стану дієслова [3], с. 171-172, впр. 136-144, с. 246-249. 

Вживання часів у пасивному стані [3], впр. 144, 150-154, с. 150-155; [4], 

впр.174 – 182, с. 98 – 102. 

Вживання часів у пасивному стані [3], впр. 156, 158-161, с. 156-160; [4], 

впр.183 – 189, с. 103 – 104. 

Пасивні конструкції [3], с. 172-174. 

6 Пряма і непряма мова. Перетворення прямої мови у непряму. Розповідні  



речення [3], с. 174, впр. 167,168,  с. 246. 

Пряма і непряма мова Перетворення прямої мови у непряму. Запитальні 

речення [3], с. 176, впр. 169-170,  с. 246-250. 

Пряма і непряма мова.  Перетворення прямої мови у непряму. Наказові 

речення [3], с. 176, впр. 171-174,  с. 250-254. 

Окличні речення, вигуки, пропозиції, привітання у непрямій мові [3], с. 177, 

впр. 171-174,  с. 250-254. 

Узгодження часів [3], с. 176-177, впр. 180-186,187,188, с. 261-275. 

Узгодження часів [3], с. 176-177, впр. 180-186,187,188, с. 261-275. 

Повторення [3], с. 156-177. 

Підсумкова контрольна робота  

 Разом за 2 семестр: 6 

Третій семестр 

1 

Граматичні категорії дієслова. Категорія модальності.  

Літ.: [1] с. 116; [3] с. 35–37 

1 

Пояснення вживання модальних дієслів can, could, be able to.   

Літ.:  [1] с. 117–119; [3] с. 99–103, с. 121–128; [6] с. 44; [16] с. 38; [20]  

с. 52–54. 

Пояснення вживання модальних дієслів may, might.  

Літ.: [1] с. 119–122;  [3] с. 101; с. 121–130; [13] с. 60, 66; [20] с. 58–60. 

Практика вживання модальних дієслів can, could, be able to, may, might. Літ.: [3] с. 
99, с. 121–131; [6] с. 40–42                                                                       

2 

Пояснення вживання модальних дієслів must, have to (have got to), be to, need.  

Літ.: [1] с. 122, 125–128; [3] c. 103, с. 107, с. 130–142, с. 403–413, c. 498–511; [6] с. 

30, 46; [10] c. 74–75; [20] с. 38, с. 62. 

1 

Пояснення випадків вживання mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t 

have to.  

Літ.: [1] с. 131;  [3] с. 105, c. 130–140; [6] с. 48; [10] c. 74–75; [20] с. 64. 

Практика вживання модальних дієслів must (mustn’t), have to/have got to 

(don’t/doesn’t have to), be to, need (needn’t/don’t need to).  

Літ.: [7] c. 207–212; [12] c. 35–36; [16] c. 63, 65. 

Пояснення вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to. Випадки 

вживання would – used to.  
Літ.: [1] с. 123–124, 128; [3] с. 105, с. 129–130, c. 135–139; [6] с. 36–38; [16] c. 68; 
[20] с. 36, 72, 80. 

3 

Практика вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to. Літ.: [8] c. 

65–66; [9] c. 75–76;[15] c. 72–74, 78–80; [16] c. 67, 69; [20] c. 32–33. 

1 

Вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 

Вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 

Деякі випадки вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  
Літ.: [1] с. 102–117. 

4 

Вживання модальних дієслів у непрямій мові.  

Літ.: [6] с. 98; [13] c. 74–75. 
1 

Інші способи вираження модальності в англійській мові.  

Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; [11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 

5 
Інші способи вираження модальності в англійській мові.  

Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; [11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72 1 

6 
Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи. Літ.: [8] c. 
68–71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40 

1 

 Разом за 3 семестр 6 

Четвертий семестр 

1 

Спосіб дієслова як граматична категорія. Дійсний спосіб дієслова.  

Літ.: [1] с. 132–133; [3] с. 195–202, 145–152.   
 

 

 

1 

Наказовий спосіб дієслова.  Літ.: [1] с.132–133; [7] c. 213–214. 

Синтетичні та аналітичні форми непрямих способів дієслова.  Літ.: [3], с. 195–202, 

145–152. 

2 Умовний спосіб дієслова: правила вживання умовного способу дієслова. 



Літ.: [1] с. 137; [3] с. 31; [9] c. 126–130; [13] с. 48–53; [15] c. 406–42; [16] c. 76–83. 1 
Змішані типи умовних речень. Використання should  і would в підрядних реченнях 

умови.  Літ.: [2] c. 18, 21–24, 103; [9] c. 130. 

3 

Вживання умовного способу дієслова у простих та в умовно-підрядних реченнях.  

Літ.: [1] с. 100–102; [3] с. 115–116. 
 

1 
Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях мети та умовно-

допустових.  Літ.: [2] c. 11–13, 65; [11] c. 76–84. 

4 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях часу і місця, 

порівняльних реченнях. Літ.: [1] с. 55; [3] с. 68; [11] c. 71–75; [17] с. 56. 
1 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних предикативних  реченнях. Вживання 

умовного способу дієслова у підрядних підметових реченнях. 

Літ.: [1] с. 68–70; [3], с. 67; [5], с. 56, 69–72. 

5 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях додатку та 

означальних реченнях. Літ.:  [5] с. 54; [17] с. 67–72. 
1 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях додатку та 

означальних реченнях. Літ.:  [5] с. 54; [17] с. 67–72. 

6 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях різних типів. 

Повторення. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
1 

Вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях різних типів. 

Повторення. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 

Використання непрямих способів дієслова для вираження реальної дії. Способи 

дієслова. Повторення вивченого матеріалу.  
Літ.: [1] с. 138–141; [3] с. 54–60; [13], с. 41–47. 

Разом за 4 семестр: 6 

П҆ятий семестр 

1 

Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітиву ([1] с.179, в.1–20; 

[5], c. 179-182). 
1 

Синтаксичні функції інфінітиву у реченні ([3], c. 142, впр. 4, [5], c. 180, впр. 

3). 

2 

Вживання інфінітиву з часткою to. ([1], с. 184, впр. 27–35, [3], c. 144, впр. 

6, [5], c. 179, впр. 2). 
1 

Об’єктний та суб’єктний інфінітивний комплекси. ([2], с. 190–196), [1], с. 

185, впр. 31–35). 

3 

Прийменниковий інфінітивний комплекс. Особливості утворення та 
вживання. Функції прийменникового інфінітивного комплексу у реченні 
([5], с.196–198), [1], с. 185). 1 

Дієприкметник. Утворення дієприкметників та їх основні форми. ([2], с. 

153 –154, [13] с. 45 – 46). 

4 

Значення, вживання та функції у реченні Participle I. ([1] с. 186, в. 42–47; 

[3], c. 114-115, [5], c. 199-200). 
1 

Значення, вживання та функції у реченні Participle II. ([1] с. 188, в. 187–190; 

[3], c. 116-117; [5], c. 209). 

5 

Дієприкметникові конструкції. Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові 

комплекси. ([2] с. 161 – 162); [11], c. 43). 

1 

Номінативний та прийменниковий дієприкметникові комплекси. ([2], с. 
163 –164), [1], с. 189, впр. 52–56; [11], c. 45–46). 

Герундій. Основні форми герундія ([1], с. 186, впр. 57, [3], c. 126-127, [5], 

c. 187-188). 

Дієслівні та іменникові властивості герундія ([2] с. 171 – 172, [3], c. 127). 

6 

Синтаксичні функції герундія у реченні ([2] с. 175 – 179, впр. 61–64, [3], c. 

129-130; [11], c. 33).  

1 
Комплекс з герундієм ([2], с. 169–171, [3], c. 129, впр. 4). 

Герундій та інфінітив. Герундій та дієприкметник. Герундій та 

віддієслівний іменник ([2], с. 174-175; [2], с. 179–180; [12, c. 61]). 

Повторення. 
 Разом за 5 семестр 6 

Шостий семестр 

1 
Просте речення. Структурно-семантичні типи речень ([2] с. 221 – 225; [3], 

c. 171, впр. 1-2); [18], c. 103-106). 

1 



Головні члени речення: підмет. Граматичні способи вираження підмета 

([2] с. 6 - 13), [3], c. 172-173). 

Головні члени речення. Простий присудок. Складений іменний присудок 

([3], c. 175; [3], c. 178-179). 

2 

Складений дієслівний присудок ([3], c.174; [9] c. 80). 
Другорядні члени речення. Додаток: прямий і непрямий додаток.  

1 

Узгодження підмета з присудком ([2] с. 14 – 28); [3], 177-178). 

Складний додаток ([3], c. 180-181; [18], c. 100). 

3 

Другорядні члени речення. Означення ([3], c. 11, p. 20). 1 

Другорядні члени речення. Обставина ([3], c. 182-183). 

Порядок слів у реченні ([3], c. 187-189). 

4 

Типологія складного речення. Складносурядне речення ([2] с. 279 – 288); 

[3], c. 194-195). 

1 

Складнопідрядне речення з підметовим підрядним [(3], c. 194; [9], c. 306–

307). 

Складнопідрядне речення з присудковим підрядним ([3], c. 194; [9], c. 307–
308). 

5 

Складнопідрядне речення з означальним підрядним ([3], c. 195–196; [18], 

c. 148-149). 

1 

Складнопідрядне речення з підрядним додатку ([3], c. 206; [9], c. 309). 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним ([3], c. 197, c. 203–
205). 

6 

Непряма мова ([3], c. 209; [4], c. 263, впр. 168). Узгодження часів у 

складному реченні ([2], с. 297 – 300); [3], c. 207), 269). 

1 

Пунктуація у складному реченні ([2], с. 311 – 319; [4], c. 276– 

Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до іспиту. 

Разом за 6 семестр: 6 

 

Зміст самостійної (у т. ч. індивідуальної) роботи 

 Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному 

опрацюванні програмного матеріалу, підготовці до практичних занять, виконанні лексико-

граматичних та комунікативних вправ, що сприяють розвитку творчих здібностей, 

асоціативного мислення, логічної пам’яті. Значну частину становлять вправи на переклад, 

спрямовані на закріплення словникового матеріалу і контроль засвоєної лексики, написання 

творчих есе, рефератів, доповідей, складання діалогів, виконання індивідуальних завдань, 

тощо. 

 

Зміст самостійної роботи студентів денної форми навчання 
Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 

 Перший семестр  

1 
Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Частини мови. Повнозначні і 

службові частини мови» [1], c.4 -6. 

3 

2 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Іменник. 

Морфологічна будова складних іменників» [1], с. 14 – 16. [3], с.17. 

3 

3 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Класифікація 

іменників», «Категорія числа іменників», підготовка до практичного заняття [2], 

с. 4 – 7, впр. 1 – 7; [5], с.18-23,[3], с.24. 

3 

4 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Множина 

іменників», підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на 

порівняння особливих випадків вживання числа іменників [6], с.157, впр.1-4; [1], 

с. 18 – 24. 

3 

5 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на вживання 

присвійного відмінку іменника та опрацювання теми «Категорія роду іменників» 

[2], с. 5 – 7,  впр.5 -7; [4], с.161, впр.1-4. 

3 

6 
Виконання вправ на закріплення теми «Загальні правила вживання артиклів», 

підготовка до практичного заняття [2];  [7], c.3. 

3 



7 

Вправляння на засвоєння вживання неозначеного та означеного артиклів з 

загальними іменниками, підготовка до практичного заняття [2], с. 7-11, впр. 1-4, 

с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

3 

8 
Виконання вправ на засвоєння вживання артиклів з іменниками, що позначають 

власні назви [7], впр.25-28, с.20-26. 

3 

9 
Виконання вправ на засвоєння особливих випадків вживання артиклів, підготовка 

до практичного заняття [7], впр.25-28, с.20-26. 

3 

10 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Прикметник. 

Ступені порівняння прикметників» [6], с. 23-24, впр. 1-5, с. 26. 

3 

11 
Виконання вправ на закріплення теми «Прислівник. Ступені порівняння 

прислівників», підготовка до практичного заняття [2];  [7], c.3. 

3 

12 

Вправляння на засвоєння вживання прислівників та прикметників, підготовка до 

практичного заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8-10;  [7], впр.5-9, с.3-

7. 

4 

13 
Вправляння на засвоєння вживання займенників, підготовка до практичного 

заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

4 

14 
Вправляння на засвоєння вживання займенників, підготовка до практичного 

заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

4 

15 Виконання вправ на засвоєння вживання числівників [7], впр.25-28, с.20-26. 4 

16 
Виконання вправ на засвоєння вживання службових частин мови, підготовка до 

практичного заняття [7], впр.25-28, с.20-26. 

4 

17 
Підготовка  до практичного заняття шляхом активізації практичних навичок [7], 

впр.18-22, с.15-18. 

3 

 Разом за 1 семестр: 56 

 Другий семестр  

1 
Виконання вправ на визначення категорій дієслова, підготовка до практичного 

заняття [9], впр. 129, 130, с.81-90. 
3 

2 
Опрацювання теми «Теперішні часи дієслова» шляхом теоретичного вивчення 

теми, підготовка до практичного заняття [1]с. 213-218. 

3 

3 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

теперішнього неозначеного часу  [2]. впр. 1-3. с.40-41, впр. 1-6, с.42-45, л-9, с.5-

10, [7], впр. 3-9, с. 35-41. 

 

3 

4 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

теперішнього тривалого часу та на вживання теперішнього неозначеного та 

теперішнього довготривалого часів, підготовка до практичного заняття [2]. впр. 

1-3. с.40-41, впр. 1-6, с.42-45, л-9, с.5-10, [7], впр. 3-9, с. 35-41.Виконання вправ 

[1], с.88-90; Л-7, впр. 19-23, с.51-55. 

3 

5 
Виконання вправ на вживання теперішніх часів, підготовка до практичного 

заняття [9], впр.,136, 144 146, с.90-97. 

3 

6 

Виконання вправ на порівняння минулого неозначеного часу та минулого 

тривалого часу. підготовка до практичного заняття [9], впр. 180, 181, 182, с. 122-

123. 

3 

7 
Вправляння на засвоєння теперішніх часів, [7], впр.1-3, с.33-35, [7], впр.15-18, 

с.48-51. 

3 

8 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Минулий 

неозначений час» [1], с. 84 – 86, с.107 – 108. 

3 

9 
Виконання вправ на закріплення теми, підготовка до практичного заняття [5], 

с.27, впр.1-5. 

3 

10 
Опрацювання граматичного матеріалу з теми «Минулий час доконаного виду» 

[1], с. 98 – 101. 

3 

11 

Повторення минулих часів. Закріплення теми шляхом виконання вправ на 

вживання дієслів минулого часу доконаного виду та теперішнього часу 

доконаного виду, підготовка до практичного заняття [1], с.161, впр.1-4; [5], с.157, 

впр.1-4. 

3 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Майбутні часи» [1], с.88-90; с.91 – 

92. 

3 

13 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на закріплення теми, 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

майбутнього довготривалого часу [2], впр.29-31, с. 57-59. 

3 



14 
Виконання вправ на засвоєння особливостей вживання майбутнього часу 

доконаного виду як підготовка до практичного заняття.[5], с.153, впр.1-3. 

3 

15 
Закріплення навичок вживання структури ‘to be going to’ для вираження 

майбутньої дії, підготовка до практичного заняття [9], впр. 163-165, с.109-111. 

3 

16 

Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Пасивний стан дієслів». 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ  на вживання 

пасивного стану дієслова [11], впр.63-66. 

3 

17 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Пряма і непряма 

мова» та підготовка до практичного заняття [1], 5-9, с. 89. 

Виконання вправ впр. [ 4], впр. 13-23, с.37-40. 

3 

18 
Повторення тем «Пасивний стан дієслів», «Узгодження часів».  

Підготовка до підсумкової контрольної роботи. 

3 

 Разом за 2 семестр: 54 

 Третій семестр  

1 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Граматичні 

категорії дієслова. Категорія модальності». Літ.: [1] с. 116; [3] с. 35–37 
3 

2 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів can, could, be able to. Літ.:  [1] с. 117–119; [3] с. 99–

103, с. 121–128; [6] с. 44; [16] с. 38; [20]  

с. 52–54. 

3 

3 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів may, might, виконати вправи. Літ.: [1] с. 119–122;  

[3] с. 101; с. 121–130; [13] с. 60, 66; [20] с. 58–60.  

3 

4 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів can, 

could, be able to, may, might. Літ.: [3] с. 99, с. 121–131; [6] с. 40–42                                                                       
3 

5 

 Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслова must, have to (have got to), be to, need. Літ.: [1] с. 

122, 125–128; [3] c. 103, с. 107, с. 130–142, с. 403–413, c. 498–511; [6] с. 30, 46; [10] c. 

74–75; [20] с. 38, с. 62.  

3 

6 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t 

have to. Літ.: [1] с. 131;  [3] с. 105, c. 130–140; [6] с. 48; [10] c. 74–75; [20] с. 64. 

3 

7 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів must 

(mustn’t), have to/have got to (don’t/doesn’t have to), be to, need (needn’t/don’t need to). 

Літ.: [7] c. 207–212; [12] c. 35–36; [16] c. 63, 65. 

3 

8 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to, а також випадки 

вживання would – used to. Літ.: [1] с. 123–124, 128; [3] с. 105, с. 129–130, c. 135–139; 

[6] с. 36–38; [16] c. 68; [20] с. 36, 72, 80. 

3 

9 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів hall, 

should, will, would, ought to. Літ.: [8] c. 65–66; [9] c. 75–76;[15] c. 72–74, 78–80; [16] c. 67, 

69; [20] c. 32–33. 

3 

10 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Modal verbs 

with perfect infinitive». Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 
3 

11 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання матеріалу за темою «Modal 

verbs with perfect infinitive». Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 
4 

12 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Certain cases 

of using modal verbs with perfect infinitive). Літ.: [1] с. 102–117. 
4 

13 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних слів та виразів у непрямій мові, вживання перфектного та 

перфектного довготривалого інфінітиву з модальними дієсловами. Літ.: [6] с. 98; [13] 

c. 74–75. 

4 

14 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, 

«Інші способи вираження модальності в англійській мові». Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; 

[11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 

4 

15 
Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до підсумкової контрольної роботи. 

Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; [11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 
4 

16 
Підготовка до практичного заняття. Підготовка до підсумкової контрольної 

роботи. Літ.: [8] c. 68–71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40 

3 

17 
Підготовка до практичного заняття. Підготовка до підсумкової контрольної 

роботи. Літ.: [8] c. 68–71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40 

3 



 Разом за 3 семестр: 56 

 Четвертий семестр  

1 
Опрацювання матеріалу за темою «Спосіб дієслова як граматична категорія», 

«Вживання дійсного способу дієслова». Літ.: [1] с. 132–133; [3] с. 195–202, 145–152.   
3 

2 
Опрацювати  матеріал за темою вживання наказового способу дієслова. Літ.: [1] 

с.132–133; [7] c. 213–214. 
3 

3 
Опрацювання матеріалу за темою «Синтетичні та аналітичні форми способів 

дієслова». Літ.: [3], с. 195–202, 145–152. 
3 

4 

Опрацювати  матеріал за темою “Mood”, а саме правила вживання умовного способу 

дієслова. Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на утворення 

способів дієслова. Літ.: [1] с. 137; [3] с. 31; [9] c. 126–130; [13] с. 48–53; [15] c. 406–42; 

[16] c. 76–83. 

3 

5 
Опрацювання матеріалу за темою «Змішані типи умовних речень». «Використання 

should  і would в підрядних реченняху мови». Літ.: [2] c. 18, 21–24, 103; [9] c. 130. 
3 

6 
Вживання умовного способу дієслова у простих та в умовно-підрядних реченнях. 

Літ.: [1] с. 100–102; [3] с. 115–116. 
3 

7 
Закріплення теми шляхом теоретичного вивчення особливостей вживання умовного 

способу дієслова у підрядних реченнях мети та умовно-допустових, підготовка до 

практичного заняття. Літ.: [2] c. 11–13, 65; [11] c. 76–84. 

3 

8 
Виконання вправ на вживання умовного способу дієслова у підрядних часу і місця, 

порівняльних реченнях. Літ.: [1] с. 55; [3] с. 68; [11] c. 71–75; [17] с. 56. 
3 

9 
Закріплення теми шляхом теоретичного вивчення особливостей вживання умовного 

способу дієслова у підрядних предикативних  реченнях. Вживання умовного способу 

дієслова у підрядних підметових реченнях. Літ.: [1] с. 68–70; [3], с. 67; [5], с. 56, 69–72. 

3 

10 
Виконання вправ на вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях 

додатку та означальних реченнях. Літ.:  [5] с. 54; [17] с. 67–72. 
3 

11 
Опрацювання теми шляхом теоретичного вивчення умовного способу у емоційно-

забарвлених  реченнях. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
3 

12 
Закріплення теми шляхом практики вживання умовного способу у у емоційно-

забарвлених  реченнях. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
3 

13 
Повторення та закріплення теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання 

дієслова у підрядних реченнях різних типів. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
3 

14 
Опрацювання теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання способів 

дієслів. Використання непрямих способів дієслова  в емфатичних конструкціях зі 

зворотами it is time, it is high time. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 

3 

15 

Повторення та закріплення теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання 

способів дієслів та використання непрямих способів дієслова  в емфатичних 

конструкціях зі зворотами it is time, it is high time. Виконання вправ. Літ.: [3], с.195–

202; [6] с. 56–58. 

3 

16 

Опрацювання матеріалу за темою «Використання непрямих способів дієслова для 

вираження реальної дії». Опрацювання додаткових джерел за темою. Повторення 

вивченого матеріалу. Підготовка до підсумкової контрольної роботи. Літ.: [3], с.195–

202; [6] с. 56–58. 

3 

17 
Підготовка до практичного заняття. Повторення вивченого матеріалу. Літ.: [3], 

с.195–202; [6] с. 56–58. 
3 

18 Підготовка до іспиту. Літ.: [1] с. 138–141; [3] с. 54–60; [13], с. 41–47. 3 

 Разом за 4 семестр: 54 

 П’ятий семестр  

1 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Безособові форми дієслова. 

Інфінітив. Форми інфінітиву». Виконання вправ: [4], c. [5], c. 183–184; [11], p. 22–

23. 

3 

2 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Синтаксичні функції інфінітиву 

у реченні». Виконання вправ: [3], c. 142; [11], c. 22; [18], c. 349–353. 

3 

3 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Вживання інфінітиву з часткою 

to». Виконання вправ: [10], c. 18, впр. 1; [11], c. 19, впр. 2; [12], c.63. 

3 

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Об’єктний та суб’єктний 

інфінітивний комплекси». Виконання вправ: [11], c. 26–27. 

3 

5 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Прийменниковий інфінітивний 

комплекс». Виконання вправ: [11], c. 28. 

3 

6 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієприкметник. Утворення 

дієприкметників та їх основні форми». Виконання вправ: [5], c. 200; [11], c. 37–

3 



39. 

7 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Значення, вживання та функції 

у реченні Participle I». Виконання вправ: [3], c. 116–117, [5], c. 201–203; [11], c. 

41–42; [12], c. 117. 

3 

8 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Значення, вживання та функції 

у реченні Participle II». Виконання вправ: [5], c. 207–209; [11], c. 39–40. 

3 

9 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієприкметникові конструкції.  

Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові комплекси». Виконання вправ: [11], c. 

42–43.  

3 

10 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Номінативний та 

прийменниковий дієприкметникові комплекси». Виконання вправ: [11], c. 44. 

3 

11 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій. Основні форми 

герундія». Виконання вправ:[5], c. 185–186; [11], c. 29–30. 

4 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієслівні та іменникові 

властивості герундія». Виконання вправ: [11], c. 31, 33. 

4 

13 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Синтаксичні функції герундія у 

реченні». Виконання вправ: [11], c. 32. 

4 

14 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Комплекс з герундієм». 

Виконання вправ:[11], c. 33; [18], c. 362–364. 

4 

15 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій та інфінітив. Герундій 

та дієприкметник». Виконання вправ: [11], c.36; [18], c. 356–359. 

4 

16 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій та віддієслівний 

іменник». Виконання вправ: [11], c. 35–36; [18], c. 359–362. 

3 

17 
Повторення теоретичного матеріалу. Підготовка до написання контрольної 

роботи.  

3 

 Разом за 5 семестр: 56 

 Шостий семестр  

1 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Просте речення. Структурно-

семантичні типи речень». Виконання вправ: [3], c. 172; [18], c. 108, c. 109. 
3 

2 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Головні члени речення: підмет. 

Граматичні способи вираження підмета». Виконання вправ: 2, 226 – 228.; [3], c. 

172-173; [3], c. 177; [18], c. 95. 

3 

3 

Опрацювання матеріалу за темою «Головні члени речення. Простий присудок. 

Складений іменний присудок». Виконання вправ: 2, с.230 – 232, [4] c. 4 – 17, [5] 

c. 4 – 6. 

3 

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складений дієслівний 

присудок». Виконання вправ: [3], c. 175; [3], c. 177. 

3 

5 
Опрацювання матеріалу за темою «Узгодження підмета з присудком». Виконання 

вправ: 2 c. 238–242; [12], c. 81, 83, 85;[18], c. 251–255. 

3 

6 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення. 

Додаток: прямий і непрямий додаток. Складний додаток». Виконання вправ: [11], 

c. 20; [3], c. 174, c. 178. 

3 

7 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення. 

Означення». Виконання вправ:[3], c. 144. 

3 

8 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення: 

обставина». Виконання вправ: [18], c. 101-103. 

3 

9 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Порядок слів у реченні». 

Виконання вправ: 2, с. 263 – 268), [6] c. 11–12, [3], c. 190–192; [12], c. 199. 

3 

10 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Типологія складного речення. 

Складносурядне речення. Зв’язок між частинами складного речення». Виконання 

вправ: [18], c. 109. 

3 

11 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

підметовим підрядним». Виконання вправ: [3], c. 194. 

3 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

присудковим підрядним». Виконання вправ: [3], c. 199. 

3 

13 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

означальним підрядним». Виконання вправ: [3], c. 196–197; [18], c. 150–153 

3 



14 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

додатковим підрядним (object clause)». Виконання вправ: [18] c. 103-109. 

3 

15 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

обставинним підрядним». Виконання вправ: [12], c. 158, c. 163; [18], c. 177–186. 

3 

16 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Непряма мова». Виконання 

вправ: [3], c. 212–214; [4], c. 264, впр. 172; [12], c. 71. 

3 

17 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Узгодження часів у складному 

реченні». Виконання вправ: [3], c. 208–209, впр. 3; [4], c. 263–265; [12], c. 65. 

3 

18 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Пунктуація в складному 

реченні». Виконання вправ: (2, с. 312 – 314; [4], c. 270–273. Повторення 

вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи. 

3 

 Разом за 6 семестр: 54 

 

 

Зміст самостійної роботи для студентів заочної форми навчання 
Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 

 Перший семестр  

1 
Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Частини мови. Повнозначні і 

службові частини мови» [1], c.4 -6. 

5 

2 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Іменник. 

Морфологічна будова складних іменників» [1], с. 14 – 16. [3], с.17. 

5 

3 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Класифікація 

іменників», «Категорія числа іменників», підготовка до практичного заняття [2], 

с. 4 – 7, впр. 1 – 7; [5], с.18-23,[3], с.24. 

5 

4 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Множина 

іменників», підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на 

порівняння особливих випадків вживання числа іменників [6], с.157, впр.1-4; [1], 

с. 18 – 24. 

5 

5 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на вживання 

присвійного відмінку іменника та опрацювання теми «Категорія роду іменників» 

[2], с. 5 – 7,  впр.5 -7; [4], с.161, впр.1-4. 

5 

6 
Виконання вправ на закріплення теми «Загальні правила вживання артиклів», 

підготовка до практичного заняття [2];  [7], c.3. 

5 

7 

Вправляння на засвоєння вживання неозначеного та означеного артиклів з 

загальними іменниками, підготовка до практичного заняття [2], с. 7-11, впр. 1-4, 

с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

5 

8 
Виконання вправ на засвоєння вживання артиклів з іменниками, що позначають 

власні назви [7], впр.25-28, с.20-26. 

5 

9 
Виконання вправ на засвоєння особливих випадків вживання артиклів, підготовка 

до практичного заняття [7], впр.25-28, с.20-26. 

5 

10 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Прикметник. 

Ступені порівняння прикметників» [6], с. 23-24, впр. 1-5, с. 26. 

5 

11 
Виконання вправ на закріплення теми «Прислівник. Ступені порівняння 

прислівників», підготовка до практичного заняття [2];  [7], c.3. 

5 

12 

Вправляння на засвоєння вживання прислівників та прикметників, підготовка до 

практичного заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8-10;  [7], впр.5-9, с.3-

7. 

5 

13 
Вправляння на засвоєння вживання займенників, підготовка до практичного 

заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

5 

14 
Вправляння на засвоєння вживання займенників, підготовка до практичного 

заняття [2], с. 7 - 11, впр. 1 – 4, с. 13 – 17, впр. 8 – 10;  [7], впр.5-9, с.3-7. 

5 

15 Виконання вправ на засвоєння вживання числівників [7], впр.25-28, с.20-26. 5 

16 
Виконання вправ на засвоєння вживання службових частин мови, підготовка до 

практичного заняття [7], впр.25-28, с.20-26. 

4 

17 
Підготовка  до практичного заняття шляхом активізації практичних навичок [7], 

впр.18-22, с.15-18. 

5 

 Разом за 1 семестр: 84 

 Другий семестр  



1 
Виконання вправ на визначення категорій дієслова, підготовка до практичного 

заняття [9], впр. 129, 130, с.81-90. 
5 

2 
Опрацювання теми «Теперішні часи дієслова» шляхом теоретичного вивчення 

теми, підготовка до практичного заняття [1]с. 213-218. 

5 

3 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

теперішнього неозначеного часу  [2]. впр. 1-3. с.40-41, впр. 1-6, с.42-45, л-9, с.5-

10, [7], впр. 3-9, с. 35-41. 

5 

4 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

теперішнього тривалого часу та на вживання теперішнього неозначеного та 

теперішнього довготривалого часів, підготовка до практичного заняття [2]. впр. 

1-3. с.40-41, впр. 1-6, с.42-45, л-9, с.5-10, [7], впр. 3-9, с. 35-41.Виконання вправ 

[1], с.88-90; Л-7, впр. 19-23, с.51-55. 

5 

5 
Виконання вправ на вживання теперішніх часів, підготовка до практичного 

заняття [9], впр.,136, 144 146, с.90-97. 

5 

6 

Виконання вправ на порівняння минулого неозначеного часу та минулого 

тривалого часу. підготовка до практичного заняття [9], впр. 180, 181, 182, с. 122-

123. 

5 

7 
Вправляння на засвоєння теперішніх часів, [7], впр.1-3, с.33-35, [7], впр.15-18, 

с.48-51. 

5 

8 
Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Минулий 

неозначений час» [1], с. 84 – 86, с.107 – 108. 

5 

9 
Виконання вправ на закріплення теми, підготовка до практичного заняття [5], 

с.27, впр.1-5. 

4 

10 
Опрацювання граматичного матеріалу з теми «Минулий час доконаного виду» 

[1], с. 98 – 101. 

4 

11 

Повторення минулих часів. Закріплення теми шляхом виконання вправ на 

вживання дієслів минулого часу доконаного виду та теперішнього часу 

доконаного виду, підготовка до практичного заняття [1], с.161, впр.1-4; [5], с.157, 

впр.1-4. 

4 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Майбутні часи» [1], с.88-90; с.91 – 

92. 

4 

13 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на закріплення теми, 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на засвоєння 

майбутнього довготривалого часу [2], впр.29-31, с. 57-59. 

4 

14 
Виконання вправ на засвоєння особливостей вживання майбутнього часу 

доконаного виду як підготовка до практичного заняття.[5], с.153, впр.1-3. 

4 

15 
Закріплення навичок вживання структури ‘to be going to’ для вираження 

майбутньої дії, підготовка до практичного заняття [9], впр. 163-165, с.109-111. 

5 

16 

Опрацювання теоретичного матеріалу з теми «Пасивний стан дієслів». 

Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ  на вживання 

пасивного стану дієслова [11], впр.63-66. 

5 

17 

Опрацювання теоретичного граматичного матеріалу з теми «Пряма і непряма 

мова» та підготовка до практичного заняття [1], 5-9, с. 89. 

Виконання вправ впр. [ 4], впр. 13-23, с.37-40. 

5 

18 
Повторення тем «Пасивний стан дієслів», «Узгодження часів».  

Підготовка до підсумкової контрольної роботи. 

5 

 Разом за 2 семестр: 84 

 Третій семестр  

1 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Граматичні 

категорії дієслова. Категорія модальності». Літ.: [1] с. 116; [3] с. 35–37 

5 

2 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів can, could, be able to. Літ.:  [1] с. 117–119; [3] с. 99–

103, с. 121–128; [6] с. 44; [16] с. 38; [20]  

с. 52–54. 

5 

3 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів may, might, виконати вправи. Літ.: [1] с. 119–122;  

[3] с. 101; с. 121–130; [13] с. 60, 66; [20] с. 58–60.  

5 

4 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів can, 

could, be able to, may, might. Літ.: [3] с. 99, с. 121–131; [6] с. 40–42                                                                       

5 



5 

 

 Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслова must, have to (have got to), be to, need. Літ.: [1] с. 

122, 125–128; [3] c. 103, с. 107, с. 130–142, с. 403–413, c. 498–511; [6] с. 30, 46; [10] c. 

74–75; [20] с. 38, с. 62.  

5 

6 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t 

have to. Літ.: [1] с. 131;  [3] с. 105, c. 130–140; [6] с. 48; [10] c. 74–75; [20] с. 64. 

5 

7 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів must 

(mustn’t), have to/have got to (don’t/doesn’t have to), be to, need (needn’t/don’t need to). 

Літ.: [7] c. 207–212; [12] c. 35–36; [16] c. 63, 65. 

5 

8 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to, а також випадки 

вживання would – used to. Літ.: [1] с. 123–124, 128; [3] с. 105, с. 129–130, c. 135–139; 

[6] с. 36–38; [16] c. 68; [20] с. 36, 72, 80. 

5 

9 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання модальних дієслів hall, 

should, will, would, ought to. Літ.: [8] c. 65–66; [9] c. 75–76;[15] c. 72–74, 78–80; [16] c. 67, 

69; [20] c. 32–33. 

5 

10 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Modal verbs 

with perfect infinitive». Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 

5 

11 
Підготовка до практичного заняття. Повторити вживання матеріалу за темою «Modal 

verbs with perfect infinitive». Літ.: [12] c. 83–87; [13], c. 1–9, c. 65–70; [14] c. 37–38. 

5 

12 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою «Certain cases 

of using modal verbs with perfect infinitive). Літ.: [1] с. 102–117. 

5 

13 

Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, а 

саме вживання модальних слів та виразів у непрямій мові, вживання перфектного та 

перфектного довготривалого інфінітиву з модальними дієсловами. Літ.: [6] с. 98; [13] 

c. 74–75. 

5 

14 
Підготовка до практичного заняття. Опрацювати  матеріал за темою “Modal verbs”, 

«Інші способи вираження модальності в англійській мові». Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; 

[11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 

5 

15 
Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до підсумкової контрольної роботи. 

Літ.: [1] с. 130; [7] c. 203; [11] c. 41; [16] с. 40; [20] с. 72. 

5 

16 
Підготовка до практичного заняття. Підготовка до підсумкової контрольної 

роботи. Літ.: [8] c. 68–71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40 

4 

17 
Підготовка до практичного заняття. Підготовка до підсумкової контрольної 

роботи. Літ.: [8] c. 68–71; [9] c. 79–82; [11] c. 42–44; [14], c. 34–36, c. 39–40 

5 

 Разом за 3 семестр: 84 

 Четвертий семестр  

1 
Опрацювання матеріалу за темою «Спосіб дієслова як граматична категорія», 

«Вживання дійсного способу дієслова». Літ.: [1] с. 132–133; [3] с. 195–202, 145–152.   
5 

2 
Опрацювати  матеріал за темою вживання наказового способу дієслова. Літ.: [1] 

с.132–133; [7] c. 213–214. 
5 

3 
Опрацювання матеріалу за темою «Синтетичні та аналітичні форми способів 

дієслова». Літ.: [3], с. 195–202, 145–152. 
5 

4 

Опрацювати  матеріал за темою “Mood”, а саме правила вживання умовного способу 

дієслова. Підготовка до практичного заняття шляхом виконання вправ на утворення 

способів дієслова. Літ.: [1] с. 137; [3] с. 31; [9] c. 126–130; [13] с. 48–53; [15] c. 406–42; 

[16] c. 76–83. 

5 

5 
Опрацювання матеріалу за темою «Змішані типи умовних речень». «Використання 

should  і would в підрядних реченняху мови». Літ.: [2] c. 18, 21–24, 103; [9] c. 130. 
5 

6 
Вживання умовного способу дієслова у простих та в умовно-підрядних реченнях. 

Літ.: [1] с. 100–102; [3] с. 115–116. 
5 

7 
Закріплення теми шляхом теоретичного вивчення особливостей вживання умовного 

способу дієслова у підрядних реченнях мети та умовно-допустових, підготовка до 

практичного заняття. Літ.: [2] c. 11–13, 65; [11] c. 76–84. 

5 

8 
Виконання вправ на вживання умовного способу дієслова у підрядних часу і місця, 

порівняльних реченнях. Літ.: [1] с. 55; [3] с. 68; [11] c. 71–75; [17] с. 56. 
5 

9 
Закріплення теми шляхом теоретичного вивчення особливостей вживання умовного 

способу дієслова у підрядних предикативних  реченнях. Вживання умовного способу 

дієслова у підрядних підметових реченнях. Літ.: [1] с. 68–70; [3], с. 67; [5], с. 56, 69–72. 

4 

10 
Виконання вправ на вживання умовного способу дієслова у підрядних реченнях 

додатку та означальних реченнях. Літ.:  [5] с. 54; [17] с. 67–72. 
4 

11 Опрацювання теми шляхом теоретичного вивчення умовного способу у емоційно- 4 



забарвлених  реченнях. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 

12 
Закріплення теми шляхом практики вживання умовного способу у у емоційно-

забарвлених  реченнях. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
4 

13 
Повторення та закріплення теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання 

дієслова у підрядних реченнях різних типів. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 
4 

14 
Опрацювання теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання способів 

дієслів. Використання непрямих способів дієслова  в емфатичних конструкціях зі 

зворотами it is time, it is high time. Літ.: [3], с.195–202; [6] с. 56–58. 

4 

15 

Повторення та закріплення теоретичного матеріалу стосовно порівняння вживання 

способів дієслів та використання непрямих способів дієслова  в емфатичних 

конструкціях зі зворотами it is time, it is high time. Виконання вправ. Літ.: [3], с.195–

202; [6] с. 56–58. 

5 

16 

Опрацювання матеріалу за темою «Використання непрямих способів дієслова для 

вираження реальної дії». Опрацювання додаткових джерел за темою. Повторення 

вивченого матеріалу. Підготовка до підсумкової контрольної роботи. Літ.: [3], с.195–

202; [6] с. 56–58. 

5 

17 
Підготовка до практичного заняття. Повторення вивченого матеріалу. Літ.: [3], 

с.195–202; [6] с. 56–58. 
5 

18 Підготовка до іспиту. Літ.: [1] с. 138–141; [3] с. 54–60; [13], с. 41–47. 5 

 Разом за 4 семестр: 84 

 П’ятий семестр  

1 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Безособові форми дієслова. 

Інфінітив. Форми інфінітиву». Виконання вправ: [4], c. [5], c. 183–184; [11], p. 22–

23. 

5 

2 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Синтаксичні функції інфінітиву 

у реченні». Виконання вправ: [3], c. 142; [11], c. 22; [18], c. 349–353. 

5 

3 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Вживання інфінітиву з часткою 

to». Виконання вправ: [10], c. 18, впр. 1; [11], c. 19, впр. 2; [12], c.63. 

5 

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Об’єктний та суб’єктний 

інфінітивний комплекси». Виконання вправ: [11], c. 26–27. 

5 

5 

 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Прийменниковий інфінітивний 

комплекс». Виконання вправ: [11], c. 28. 

5 

6 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієприкметник. Утворення 

дієприкметників та їх основні форми». Виконання вправ: [5], c. 200; [11], c. 37–

39. 

5 

7 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Значення, вживання та функції 

у реченні Participle I». Виконання вправ: [3], c. 116–117, [5], c. 201–203; [11], c. 

41–42; [12], c. 117. 

5 

8 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Значення, вживання та функції 

у реченні Participle II». Виконання вправ: [5], c. 207–209; [11], c. 39–40. 

5 

9 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієприкметникові конструкції.  

Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові комплекси». Виконання вправ: [11], c. 

42–43.  

5 

10 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Номінативний та 

прийменниковий дієприкметникові комплекси». Виконання вправ: [11], c. 44. 

5 

11 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій. Основні форми 

герундія». Виконання вправ:[5], c. 185–186; [11], c. 29–30. 

5 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Дієслівні та іменникові 

властивості герундія». Виконання вправ: [11], c. 31, 33. 

5 

13 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Синтаксичні функції герундія у 

реченні». Виконання вправ: [11], c. 32. 

5 

14 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Комплекс з герундієм». 

Виконання вправ:[11], c. 33; [18], c. 362–364. 

5 

15 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій та інфінітив. Герундій 

та дієприкметник». Виконання вправ: [11], c.36; [18], c. 356–359. 

5 

16 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Герундій та віддієслівний 

іменник». Виконання вправ: [11], c. 35–36; [18], c. 359–362. 

4 

17 
Повторення теоретичного матеріалу. Підготовка до написання контрольної 

роботи.  

5 



 Разом за 5 семестр: 84 

 Шостий семестр  

1 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Просте речення. Структурно-

семантичні типи речень». Виконання вправ: [3], c. 172; [18], c. 108, c. 109. 
5 

2 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Головні члени речення: підмет. 

Граматичні способи вираження підмета». Виконання вправ: 2, 226 – 228.; [3], c. 

172-173; [3], c. 177; [18], c. 95. 

5 

3 

Опрацювання матеріалу за темою «Головні члени речення. Простий присудок. 

Складений іменний присудок». Виконання вправ: 2, с.230 – 232, [4] c. 4 – 17, [5] 

c. 4 – 6. 

5 

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складений дієслівний 

присудок». Виконання вправ: [3], c. 175; [3], c. 177. 

5 

5 
Опрацювання матеріалу за темою «Узгодження підмета з присудком». Виконання 

вправ: 2 c. 238–242; [12], c. 81, 83, 85;[18], c. 251–255. 

5 

6 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення. 

Додаток: прямий і непрямий додаток. Складний додаток». Виконання вправ: [11], 

c. 20; [3], c. 174, c. 178. 

5 

7 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення. 

Означення». Виконання вправ:[3], c. 144. 

5 

8 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Другорядні члени речення: 

обставина». Виконання вправ: [18], c. 101-103. 

5 

9 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Порядок слів у реченні». 

Виконання вправ: 2, с. 263 – 268), [6] c. 11–12, [3], c. 190–192; [12], c. 199. 

4 

10 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Типологія складного речення. 

Складносурядне речення. Зв’язок між частинами складного речення». Виконання 

вправ: [18], c. 109. 

4 

11 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

підметовим підрядним». Виконання вправ: [3], c. 194. 

4 

12 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

присудковим підрядним». Виконання вправ: [3], c. 199. 

4 

13 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

означальним підрядним». Виконання вправ: [3], c. 196–197; [18], c. 150–153 

4 

14 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

додатковим підрядним (object clause)». Виконання вправ: [18] c. 103-109. 

4 

15 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Складнопідрядне речення з 

обставинним підрядним». Виконання вправ: [12], c. 158, c. 163; [18], c. 177–186. 

5 

16 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Непряма мова». Виконання 

вправ: [3], c. 212–214; [4], c. 264, впр. 172; [12], c. 71. 

5 

17 
Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Узгодження часів у складному 

реченні». Виконання вправ: [3], c. 208–209, впр. 3; [4], c. 263–265; [12], c. 65. 

5 

18 

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою «Пунктуація в складному 

реченні». Виконання вправ: (2, с. 312 – 314; [4], c. 270–273. Повторення 

вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи. 

5 

 Разом за 6 семестр: 84 

 

На індивідуальну роботу студентам заочної форми навчання у третьому і четвертому 

семестрах видаються контрольні роботи. Вимоги до їх виконання, методичні вказівки і 

варіанти встановлюються методичними рекомендаціями щодо виконання контрольних 

робіт, які кожний студент отримує на кафедрі. Самостійна робота студентів заочної форми 

навчання полягає у систематичному опрацюванні програмного матеріалу, підготовці до 

практичних занять, виконанні лексико-граматичних та комунікативних вправ, що сприяють 

розвитку творчих здібностей, асоціативного мислення, логічної пам’яті.  

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 



методів, зокрема, проектної роботи, застосуванні інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, використанні Інтернет-ресурсів, навчанні у комп’ютерному середовищі 

(форуми, блоги, електронна пошта). 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також у дні 

проведення контрольних заходів, встановлених робочим планом дисципліни. Семестровий 

контроль проводиться у формі іспиту. При цьому при виведенні остаточної оцінки 

враховуються результати поточного контролю.  

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної 
роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові 
коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих видів її 
робіт.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями: 

Оцінка за 

національ- 

ною 

шкалою 

Узагальнений критерій  

Відмінно Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, 

легко в ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат; уміє 

пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено 

висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає 

грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і у письмовій формі), 

якісне зовнішнє оформлення роботи. Студент не вагається при видозміні 

запитання, вміє робити детальні та узагальнюючі висновки. При відповіді 

допустив дві–три несуттєві похибки. 

Добре Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє понятійним 

апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо використовує 

теоретичні знання для вирішення практичних задач; виклад відповіді 

грамотний, але у змісті і формі відповіді можуть мати місце окремі 

неточності, нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь 

студента має будуватися на основі самостійного мислення. Студент у 

відповіді допустив дві–три несуттєві помилки. 

Задовільно Студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за 

професією,  справляється з виконанням практичних завдань, передбачених 

програмою. Як правило, відповідь студента будується на рівні 

репродуктивного мислення, студент має слабкі знання структури курсу, 

допускає неточності і суттєві помилки у відповіді, вагається при відповіді на 

видозмінене запитання. Разом з тим набув навичок, необхідних для 

виконання нескладних практичних завдань, які відповідають мінімальним 

критеріям оцінювання і володіє знаннями, що дозволяють йому під 

керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. 

Незадовіль

но 

Студент  виявив розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і 

другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, 

хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання 

при вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка «незадовільно» 

виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткової 

роботи з вивчення дисципліни. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 



студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 
 

Аудиторна робота 
Самостійна, індивідуальна 

робота 
Семестровий контроль 

(залік/іспит) 
1 курс, 1 семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 

ВК: 0,4 0,1 0,1 0,4 

1 курс, 2 семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 

ВК: 0,4 0,4 0,2 За рейтингом 

2 курс, 3семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 

ВК: 0,4 0,4 0,2 За рейтингом 

2 курс, 4 семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 

ВК: 0,4 0,1 0,1 0,4 

3 курс, 5 семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання Підсумковий 
контрольний захід 

ВК: 0,4 0,2 0,4 За рейтингом 

3 курс, 6 семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 
ВК: 0,4 0,1 0,1 0,4 

Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт. 
 

 
 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів 
навчання студентів заочної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна 

робота 
Самостійна, індивідуальна робота 

Семестровий контроль 

(іспит) 

__________ семестр 

Практичні 

заняття 

Контрольна робота 
Підсумковий 

контрольний захід 

Якість виконання Оцінка за 

захист 

1 

ВК*:            0,3 0,1 0,1 0,5 

 

 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення усіх оцінок до електронного 

журналу. Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

наведені у таблиці.  

При проведенні семестрового контролю у формі заліку (диференційованого заліку) 

підсумкова оцінка з дисципліни виставляється викладачами, які проводили заняття з 

дисципліни, як правило, на останньому занятті за результатами поточного контролю з усіх 



видів навчальної роботи за умови повного виконання студентом програми дисципліни. При 

цьому присутність студента не обов’язкова. 

При проведенні семестрового контролю у формі іспиту підсумкова оцінка з 

дисципліни складається із середньозваженої оцінки за результатами поточного контролю 

усіх видів навчальної роботи та оцінки за підсумковий контрольний захід (іспит), ваговий 

коефіцієнт для якого становить: для студентів денної форми навчання 0,4, а заочної 

(дистанційної) форми – 0,5. https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/0004.pdf  
 
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Контрольні питання з дисципліни 

1 курс 

1. General classification of the Parts of Speech.  

2. Morphological characteristics of the Noun.  

3. Syntactical characteristics of the Noun.  

4. Morphological composition of the Noun.  

5. Classification of Nouns.  

6. The category of number of the Noun.  

7. The category of case of the Noun.  

8. General notion of the Article.  

9. Use of Articles with Common Nouns.  

10. Use of Articles with Proper Nouns.  

11. Use of Articles with Nouns in some Set Expressions.  

12. Use of Articles in some syntactic relations.  

13. Special difficulties in the use of Articles.  

14. Use of Articles with Nouns modified by certain Adjectives, Pronouns and Numerals.  

15. Morphological characteristics of the Adjective.  

16. Syntactical characteristics of the Adjective.  

17. Morphological composition of the Adjective.  

18. Classification of Adjectives.  

19. Morphological structure of the Adverb.  

20. Degrees of comparison of the Adverb.  

21. Classification of Adverbs.  

22. Classification of Pronouns.  

23. Personal and Possessive Pronouns.  

24. Reflexive, Reciprocal and Demonstrative Pronouns.  

Оцінка 
ЄКТС 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/0004.pdf


25. Interrogative and Relative Pronouns.  

26. Conjunctive and Defining Pronouns.  

27. Indefinite and Negative Pronouns.  

28. Cardinal and Ordinal Numerals. 

29. General notion of the Verb.  

30. Morphological structure of the Verb.  

31. The basic forms of the Verb.  

32. Syntactic function of the Verb.  

33. Classification of Verbs.  

34. Grammatical categories of the Verb.  

35. The Present Indefinite Tense.  

36. The Past Indefinite Tense.  

37. The Future Indefinite Tense.  

38. The Future Indefinite in the Past.  

39. The Present Continuous Tense.  

40. The Past Continuous Tense.  

41. The Future Continuous Tense.  

42. The Future Continuous in the Past.  

43. The Present Perfect Tense.  

44. The Past Perfect Tense.  

45. The Future Perfect Tense.  

46. The Future Perfect in the Past.  

47. The Present Perfect Continuous Tense.  

48. The Past Perfect Continuous Tense.  

49. The Future Perfect Continuous Tense.  

50. The Future Perfect Continuous in the Past.  

51. The Passive Voice.  

52. The Sequence of Tenses.  

53. Indirect Speech. 
2 курс 

1. Граматичні категорії дієслова.  

2. Категорія модальності.  

3. Вживання модальних дієслів can, could, be able to. 

4.  Вживання модальних дієслів may, might; must, have to (have got to), be to, need. 

5. Вживання модальних дієслів mustn’t, needn’t (don’t/doesn’t need to), don’t/doesn’t 

have to. 

6. Вживання модальних дієслів shall, should, will, would, ought to.  

7. Випадки вживання would – used to. 

8. Вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

9. Деякі випадки вживання перфектного інфінітиву з модальними дієсловами.  

10. Вживання модальних дієслів у непрямій мові.  

11. Інші способи вираження модальності в англійській мові.  

12. Спосіб дієслова як граматична категорія.  

13. Дійсний  спосіб дієслова. 

14. Використання підрядних речень у контексті дійсного способу дієслова. 

15. Наказовий спосіб дієслова.  

16. Синтетичні та аналітичні форми непрямих способів дієслова.  

17. Умовний спосіб дієслова: правила вживання умовного способу дієслова.  

18. Змішані типи умовних речень.  

19. Використання should  і would в підрядних реченнях умови.  

20. Вживання умовного способу дієслова у простих реченнях. 

21. Вживання умовного способу дієслова в умовно-підрядних реченнях. 



22. Вживання умовного способу дієслова в підрядних мети та умовно-допустових 

реченнях. 

23. Вживання умовного способу дієслова в підрядних часу і місця, порівняльних 

реченнях. 

24. Вживання умовного способу дієслова в підрядних предикативних та підметових 

реченнях.   

25. Вживання умовного способу дієслова в підрядних додатку та означальних 

реченнях. 

26. Вживання умовного способу дієслова в емоційно-забарвлених реченнях 

реченнях. 

27. Використання непрямих способів дієслова  в емфатичних конструкціях зі 

зворотами it is time, it is high time. 
3 курс 

1. Безособові форми дієслова, інфінітив, форми інфінітиву. 

2. Синтаксичні функції інфінітиву у реченні. 

3. Правила вживання інфінітиву з часткою to. 

4. Об’єктний, суб’єктний і прийменниковий інфінітивний комплекси. 

5. Дієприкметник, утворення дієприкметників та їх основні форми. 

6. Значення, вживання та функції у реченні participle I. 

7. Значення, вживання та функції у реченні participle II. 

8. Дієприкметникові конструкції. 

9. Об’єктний та суб’єктний дієприкметникові комплекси. 

10. Номінативний та прийменниковий дієприкметникові комплекси. 

11. Герундій, основні форми герундія. 

12. Дієслівні та іменникові властивості герундія. 

13. Синтаксичні функції герундія у реченні. 

14. Комплекс з герундієм. 

15. Прості речення; головні члени речення: підмет, присудок. 

16. Складні речення, складносурядне та складнопідрядне речення. 

17. Типи підрядних речень. 

18. Узгодження часів у складних реченнях. 

 

 
Рекомендована література 

 
Основна література 

 
1. Верба Л.Т. Граматика сучасної англійської мови / Л.Т. Верба, Г.В. Верба. – К. : 

Логос, 1997. – 341 с. 
2. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. – К. : А.С.К., 2003. 

– 544 с. 
3. Каушанская В.Л. Граматика английского языка. Морфология. В 2-х ч. Ч. 1 / 

В. Л. Каушанская. – К., 1997. – 214 с. 
4. Каушанская В.Л. Граматика английского языка. Синтаксис. В 2-х ч. Ч. 2 / В. Л. 

Каушанская. – К., 1997. – 214 с. 
5. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка.: в 2-х т. Т 1 / 

К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – К. : Методика, 2003. – 367 с. 
6. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка.: в 2-х т. Т 2 / 

К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – К. : Методика, 2003. – 304 с. 
7. Черноватий Л. М. Практична граматика англійської мови з вправами: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Том 2 / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. 
– Вінниця : Нова книга, 2006. – 275 с.  

8. Azar B. Sch. Fundamentals of English Grammar / B. Sch. Azar. NY : Pearson Education, 
2003. – 511 p. 

9. Dooley J. Grammarway 3. English Grammar Book / J. Dooley, V. Evans. – Newbury : 



Express Publishing, 1999. – 272 p. 
10. Dooley J. Grammarway 4. English Grammar Book / J. Dooley, V. Evans. – Newbury : 

Express Publishing, 1999. – 278 p. 
11. Evans V. Click On 3. Student’s Book / V. Evans, N. O’Sullivan. – Newbury : Express 

Publishing, 2001. – 165 p. 
12. Evans V. Round-Up 6. English Grammar Practice / V. Evans, J. Dooley. – Pearson 

Education Limited, 2011. – 257 p. 
13. Fuchs M. Focus on Grammar : A High-Intermediate Course for Reference and Practice. 

Workbook / M. Fuchs, M. Bonner. – NY : Pearson Education, 2000. – 207 p. 
14. Hewings M. Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

advanced learners of English (with answers). – Cambridge University Press, 2002. – 340 p.  
15. Koch P. S. Focus on Grammar : An Advanced Course for Reference and Practice. 

Workbook / P. S. Koch, K. S. Folse. – NY : Pearson Education, 2000. – 301 p.  
16. Murthy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

intermediate learners of English (with answers) / R. Murthy. – Cambridge University Press, 1997. 
– 350 p. 

17. Soars L. and J. New Headway Intermediate English Course. Student’s book / 
L. and J. Soars. – Oxford university press, 1998. – 96 p 

18. Soars L. and J. New Headway Upper-Intermediate English Course. Student’s book / 
L. and J. Soars. – Oxford university press, 1998. – 104 p. 

19. Thompson A. G. A Practical English Grammar / A. G. Thompson, A. V. Martinet. – 
Oxford University Press, 2001. – 383 p. 

20. Vince M. Advanced Language Practice / M. Vince. – Macmillan Publishers Limited, 
2002. – 295 p. 
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