
x M E JIbHIIIIbKLIU HAIIIO HAJIb HI,In yHI B E P CI4TE T

(Darcyrsrer llixnaporurrrx eilHocr,rH

KaQeqpa

ixnapo4nux

Tperrxo

2020 p.

H as.ralrHa Ar4crlunnina Teop eruqHa rpa Marfixa a H rrt ift csrcoi Mosn

Ocniruro-npoQecifiHa nporpaMa Anr.nifi crrca Mosa i rireDarypa

PiseHr suqoi ocnirn neprunft (6prcanaspgrrcr.rft)

3aram

Anoma4it HdgqoJrb*ol dac4uru.l&u
HaBqaJBHa Aucrryrrurina (Teopemvrm rpaMarr,rKa axrnificrxoi uorra> e u6iproaoro 4ucqnuinoro airr cryaerrris

qErBeproro xypcy cn€IlianbHocri 014 Cepeass ocrira (uora i nireparypa (axDrificxa)) nepmoro (6axanarpcrxoro)
ocrirsroro pbtu, I,lefi aoKyMem (crna6yc) rn:xaqae o6csrtr snanr, rni troBtrHeH orral{.Barr,t cry,4err ri,q1rori,{uo ,{o
Bltr\tot ocBiTlto-IoariQiraqilnroi xapaxrepncrnst seo6xiane rr.reroauque sa6esnevemrr, onricmnni cruragoai npe.ur4ery Ta
cncreuy oqinroranlrt HaBqalbHld( aoc.trHeHb cry4errria, I-{efi naavanrnuft npearer e noriqsru npo,qoBxeHrrM
Teoperfiqrr,rx i nparrnunux 4ucqmrin y cncrerui Qaxorra< npe.qrerir QirororivHoro Haup{My. Easogrn'{n gHaHH.n'[u ant
BrBqeHHt Il6oro npeB{ery e 5aecr 6nor MoBo3HaBqID( ,q.rcqnruda: TeoperrrrHa rfonerrm4 lercmolori.r m icropix
axuificrroi uoar4 ocxinrrn (Teoperfi'{Ha rpaMarnra anmiftcrxoi MoBID) cntrpaerrcr na repuixonori.rruf alapar ra
4ocrarrifi :aramnrai piaenr sxanr saralrHoi ninrsicrraxr,r, Boaxoqac qt aucqruixa nor.nmana posnrmarn y oao6yrauir
rt4oi ocriu reoperrrxo-rinoterrtqse MI,IcteHHt, t[oprrryrarx naruvxu ercrpanonxqii ocHoBgrr( MoBo3EaBqn nor{rr; rm
cytraixni gr,rcrpmniru, cnpmru posyr'.rixno gia:rerrr.rvnoi cyri 6aronxx rroJroxexl MoBo3HaBcrBa, IIiA qac rurna.qanm
rurclllfiIniln{ BnKoplrcroBylorbcr axMsHi i rropui r[oprr.rra npoBe,qeHHf, 3aHf,Tb, 3o(peMa neKqii'-EtcKycii 3 ereMeEraMl
npo6neuxocri, Mo3KoBoro urrypvy, i.ruocrpyealur HaBqaJrbHoro rrrarepiany 3a ,lonoMororo claiain, nepegugou
aBr€HTI{trH}rx si,qeoltarepianig; npaxruvni ranrrrr is Br{xop[craHHrM irpoan ueroaia HaBrraHHg, iumaairyanumo<
,qocni4nurgrnx npoerrin, rpynorrlx o6roBopeHb.

CIIJIAEYC

Hal aulg
llosruiq 3ruicr in0oprvrauii

Bnruaaa.r(i) OproecrKa Oflbra BoroAnprupiBHa
flpo$afi .n Br.r KrraAaqa http s : //w ww. khnu.km .ual angll page. aspx?r:4 &p: I 0 8

E-mail BuKraraqa(is) Orlovsky5(@ukr,net
Kourarrnufi reledoH
CropiHrca .rlucurrruriHn B ICY https ://msn.khnu.km.ua/course/view.php ? id:4 | 9 4
flanqa.nsnufi pir 2020-2021
Koucy.nrraqii OqHi: ninropor, 5 rnpa,4-4266;

oHJIafiH: 3a Heo6xiAnicno ra no[epeAHboro AoMoBneHicrro

ducuunninua3

|)i

':1
F
F4
()
F

o
h
E
F

(c

A.
(.)

hv.

P
F
O
(D

Or)

3arartrsnft
o6c.sr

Kinrxicm ro.rluH

Fr

q)

g-
)s
N
tr
Oq
>rt/,

d
F
ro

O

,!./.

@opua
ceMecrpoBoro

KOHTpOJTTO

Ay.unropni sansru

F(E!d
iE o)

=H.fa\
Xa)
gE
R9EX

F1o\o

)S L)'FA
O*;
dF() m

Y

H

Fr
E
O

OF
r/.
Q)
Ftis
H
o)

s/.

>ifl
Ce

:i

4

o
E=

lr
FF
ob\? \o
E: ;,

dn

B A 4 7 7 210 85 34 5l 125 +



Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни. Формування особистості фахівця, обізнаного з фундаментальними теоретичними 

поняттями граматики англійської мови, здатного практично застосовувати отримані знання в ході виконання 
системного аналізу граматичних явищ. 

Завдання дисципліни. Формування загальних та спеціальних компетентностей щодо розуміння 
закономірностей розвитку граматичних і лексико-граматичних категорій англійської мови; поглиблення знань 
студентів по структурній організації мови; формування у здобувачів вищої освіти здатності вирішувати питання 
проблемного характеру, які виникають на сучасному етапі розвитку лінгвістичної теорії. 

 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти знаннями про граматичну систему 

мови у всій сукупності її компонентів (лінгвістичних, прагматичних, дискурсивних) та основними методами аналізу 

основних одиниць морфологічного і синтаксичного рівнів мови; критично оцінювати відповідні праці з теоретичної 

граматики; аналізувати проблеми сучасної теоретичної граматики англійської мови; використовувати сучасні 

аналітичні методи у вивченні різноманітних граматичних явищ; самостійно використовувати основну і додаткову 

літературу для аналізу; здійснювати пошук необхідної теоретико-граматичної інформації; критично аналізувати, 

інтерпретувати і порівнювати інформацію, отриману з автентичних джерел; висловлювати власну думку з питань 

різних граматичних явищ. 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

№ 

тижня 

Тема лекції* Тема практичного 

заняття* 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 The scope of 

theoretical Grammar 

Theoretical Grammar 

and its relationship to 

other 

linguistic levels 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [2, c. 5-7, 15]; 

[3, c. 11-14];  

[4, c. 6-17];  

[5, c. 24-29];  

[7, c.4-9]. 

2 The scope of 

theoretical Grammar 

The main notions Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [2, c. 5-7, 15]; 

[3, c. 11-14];  

[4, c. 6-17];  

[5, c. 24-29];  

[7, c.4-9]. 

Methods of linguistic 

analysis 

3 Basic linguistic notions Basic linguistic notions Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [2, c. 42-54];  

[3, c. 24-26];  

[4, c. 23-26];  

[5, c. 45-49];  

[7, c.34-37]. 

4 Basic linguistic notions Basic linguistic notions 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [2, c. 42-54];  

[3, c. 24-26];  

[4, c. 23-26];  

[5, c. 45-49];  

[7, c.34-37]. 

Basic linguistic notions 

5 Grammatical meaning. 

grammatical categories 

Grammatical meaning. 

grammatical categories 

Опрацювання розділів 

програми, що не 

викладаються на лекції 

(проблема бінарності; 

морфологічні засоби 

передачі граматичного 

значення; сегментні 

одиниці); підготовка до 

практичного заняття  

8 [1, c. 6-7]; 

[2, c. 85-102];  

[3, c. 35-37];  

[4, c. 33-36];  

[5, c. 69-73];  

[7, c.63-66]; 

[8, c. 33-42]; 

[9, c. 53-56]. 

6 Grammatical meaning. 

grammatical categories 

Grammatical meaning.  Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [1, c. 6-7]; 

[2, c. 85-102];  

[3, c. 35-37];  

[4, c. 33-36];  

[5, c. 69-73];  

[7, c.63-66]; 

[8, c. 33-42]. 

Grammatical categories. 

7 The parts of speech 

problem. Word classes 

The morphemic structure 

of the word 

Опрацювання розділів 

програми, що не 

викладаються на лекції 

8 [1, c. 12-13]; 

[2, c. 107-112];  

[3, c. 50-57];  



(теорія частин мови Г. Суіта; 

принципи класифікації 

частин мови О. Есперсена, 

Ч.К. Фріза; теорія польової 

структури частин мови); 

підготовка до практичного 

заняття  

[4, c. 39-44];  

[5, c. 94-103];  

[7, c.70-73]; 

[9, c. 89-92]; 

[10, c.112-114]. 

 

8 The parts of speech 

problem. Word classes 

Types of morphemes Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [1, c. 12-13]; 

[2, c. 107-112];  

[3, c. 50-57];  

[4, c. 39-44];  

[5, c. 94-103];  

[7, c.70-73]. 

Criteria of classification 

of words into parts of 

speech 

9 The Noun The Noun Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [1, c. 15-16]; 

[2, c. 146-158];  

[3, c. 67-70];  

[4, c. 71-75];  

[5, c. 134-137];  

[7, c.105-106]. 

10 The Noun The category of number Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [1, c. 15-16]; 

[2, c. 146-158];  

[3, c. 67-70];  

[4, c. 71-75];  

[5, c. 134-137];  

[7, c.105-106]. 

The category of case 

11 The use of Articles in 

English 

The Article Опрацювання розділів 

програми, що не 

викладаються на лекції 

(проблема артикля; польова 

структура іменника); 

підготовка до практичного 

заняття  

8 [1, c. 19-20]; 

[2, c. 171-173];  

[3, c. 86-89];  

[4, c. 93-96];  

[5, c. 164-166]; 

[6, c. 87-91];  

[7, c.133-136]; 

[8, c. 76-84.] 

12 The use of Articles in 

English 

The Indefinite Article Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань; 

підготовка до практичного 

заняття  

8 [1, c. 19-20]; 

[2, c. 171-173];  

[3, c. 86-89];  

[4, c. 93-96];  

[5, c. 164-166]; 

[6, c. 87-91];  

[7, c.133-136]; 

[8, c. 76-84.] 

The Definite Article 

13 The Adjective The Adjective Опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття  

7 [1, c. 24-25]; 

[2, c. 185-187];  

[3, c. 115-117];  

[4, c. 117-118];  

[5, c. 196-197]; 

[6, c. 99-102]. 

14 The Verb The Verb and its 

grammatical categories 

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань; 

підготовка до практичного 

заняття  

8 [1, c. 26-27]; 

[2, c. 190-192];  

[3, c. 123-126];  

[4, c. 124-128];  
[5, c. 203-205];  

[7, c.176-177]. 

15 The Verb The category of tense  Опрацювання розділів 

програми, що не 

викладаються на лекції 

(проблема категорії стану; 

модальні слова); підготовка 

до практичного заняття  

7 [1, c. 26-27]; 

[2, c. 190-192];  

[3, c. 123-126];  

[4, c. 124-128];  

[5, c. 203-205];  

[7, c.176-177]. 

The categries of  aspect 

16 Syntax. Basic syntactic 

notions 

Syntax and its subject 

matter 

Опрацювання розділів 

програми, що не 

викладаються на лекції 

8 [1, c. 30-31]; 

[2, c. 201-206];  

[3, c. 142-147];  



Units of syntax (односкладові речення); 

підготовка до практичного 

заняття  

[4, c. 135-136];  

[5, c. 241-243]; 

[10, c.244-251]. 

17 Syntax. Basic syntactic 

notions 

Word combinations 

(phrases) 

Виконання підсумкової 

тестової контрольної 

роботи. 

7 [1, c. 30-31]; 

[2, c. 201-206];  

[3, c. 142-147];  

[4, c. 135-136];  

[5, c. 241-243]; 

[10, c.260-263]. 

 

Примітка: * Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години  

 

Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 

лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання виконувати відповідно до 

графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати 

перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися 

за відповідною темою і проявляти активність. Під час роботи над індивідуальними дослідницькими завданнями 

недопустимі порушення правил академічної доброчесності. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

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 і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

опитування; усні доповіді та презентації результатів індивідуальних досліджень; знання лекційного матеріалу 

перевіряється усно, короткими письмовими роботами, тестуванням. При виведенні підсумкової семестрової оцінки 

враховуються результати як поточного контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться 

тестуванням з усього матеріалу дисципліни.  

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контроль (іспит) 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні 

дослідницькі завдання 

Підсумковий контрольний захід 

0,4 0,2 0,2 0,2 

 

Оцінювання тестових завдань  

Підсумковий тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 25. Оцінювання здійснюється за 

чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, 

представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестові завдання 1–13 14–16 17–22 23-25 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 30 хвилин. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але обов’язково 

до терміну наступного контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з 

дисципліни, знаходиться в межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться 

«зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом кількості балів. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

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. 



С 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 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 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. 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

1. Theoretical grammar and its subject. 

2. General principles of grammatical analysis. 

3. General characteristics of language as a functional system. 

4. Language and speech. 

5. Systemic relations in language. Paradigmatic and Syntagmatic relations. 

6. General characteristics of the grammatical structure of language. 

7. Morphology and syntax as two parts of linguistic description. 

8. The notion of ‘grammatical meaning’. 

9. Types of grammatical meaning. 

10. Grammatical categories. 
11. Parts of speech and the principles of their classification. 

12. The Noun. General characteristics. 

13. The Noun. The category of Number. 

14. The Noun. The category of Case. 

15. The Noun. The Problem of Gender in English. 

16. The Article. 

17. The Verb. 

18. The Pronoun. 

19. He Adjective. 

20. The Adverb. 
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