




 

Силабус 

навчальної дисципліни професійної 

підготовки бакалаврів 

 «Практичний курс англійської мови: 

граматика» 

за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно)» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

Освітня програма: 035 – «Філологія» 

Рік навчання І, семестр І, ІІ 

Кількість кредитів: 9, Мова 

викладання: англійська 

Звітність: залік, іспит 

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові к.філол.н., старший викладач  

Пономаренко Олена Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri  

Контактна інформація Ел. адреса: elena14.ponomarenko@gmail.com  

Телефони: +380970630761 

Розклад занять  http://193.189.127.179:5010  

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010  

 

                                                                                                                              Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем.  

Метою викладання навчальної дисципліни  «Практичний курс англійської 

мови: граматика» є ознайомлення студентів з основними поняттями і 

категоріями системи сучасної граматики англійської мови, практичне вживання 

мови та формування мовленнєвих навичок і вмінь; формування вмінь 

оперування понятійним апаратом практичної граматики; розвиток граматичної 

компетенції студентів як складової мовної компетенції; окреслення шляхів 

практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної 

граматики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

• підготувати майбутніх перекладачів до професійної діяльності з 

урахуванням стратегій  побудованих на принципах свідомого партнерства і 

взаємодії з викладачем; 
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• забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з практичної 

граматики; 

• навчити студентів: вільно користуватися англійською мовою у 

професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні, 

морфологічні правила і закономірності англійської мови; удосконалювати 

мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних 

матеріалів. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу з англійської/німецької мови 

українською і навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською та німецькою мовами.  

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні. 

ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та 

німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

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

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською й німецькою мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН3. Організовувати процес власного навчання й самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів державною та англійською й німецькою мовами у різних 

жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у 

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

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища та процеси, що їх зумовлюють. 

Структура курсу 
 

К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 



ПЗ СР 

Змістовий модуль 1. Дієслово. Активний стан. Дійсний спосіб. Утворення та 

вживання часових форм. 
14 28 Тема 1.  

Утворення та 

вживання форм 

простих часів. Типи 

запитань.Форми 

неправильних дієслів. 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 

12 24 Тема 2.  

Утворення та 

вживання  форм 

тривалих часів. 

Заперечні форми 

тривалих часів. 

Запитальні форми 

тривалих часів 

 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

14 28 Тема 3. Утворення 

та вживання 

перфектних часів, 

перфектно-

тривалих часів. 

Запитальні та 

заперечні форми 

перфектних часів 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

Змістовий модуль 2. Узгодження часів. Непряма мова. Пасивний стан.   
6 12 Тема 1. Узгодження 

часів. 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 

4 8 Тема 2. Непряма 

мова. 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

6 12 Тема 3. Пасивний 

стан.   

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

Змістовий модуль 3. Іменник. Злічувані та незлічувані іменники. Утворення 

множини іменників. Відмінок. Артикль. 
6 12 Тема 1. Злічувальні та 

незлічувальні 

іменники. 

 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 

10 20 Тема 2. Неозначений 

артикль. Означений 

артикль 

 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

4 8 Тема 2. Утворення 

множини іменників. 

Відмінок 

 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

Змістовий модуль 4. Прикметник. Прислівник. Числівник. Займенник. Ступені 

порівняння займенника і прислівника. 
4 8 Тема 1. 

Прикметник. 

Прислівник 

ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 

4 8 Тема 2. Числівник ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

6 12 Тема 3. Займенник ПРН1. Вільно спілкуватися 

з професійних питань із 

фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською 

й німецькою мовами усно й 

письмово, використовувати 

їх для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

ПРН3. Організовувати 

процес власного навчання й 

самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

державною та англійською 

й німецькою мовами у 

різних жанровостильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному) для 

розв’язання 

комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній та 

науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їхню 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування уміння 

використовувати 

граматичні явища в 

контексті; 

формування граматичної 

компетенції з 

урахуванням формальної 

і функціональної сторони 

граматичного явища; 

систематизація знань 



взаємодію та 

характеризувати мовні 

явища та процеси, що їх 

зумовлюють. 

 

     Політика оцінювання 

    Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних занять 

Щотижня, згідно 

розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка 

теоретичних питань 

та додаткових 

практичних завдань 

(у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно 

розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(тестова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, 

правильність виконання 

завдань 

 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp) 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за роботу 

у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp


82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами  

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/praktychnyy-kurs-angliyskoyi-movy-gramatyka 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, 

а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/praktychnyy-kurs-angliyskoyi-movy-gramatyka
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


творів приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий 

за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт 

плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

1. http://krnu.org/course/view.php?id=1446 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

2. http://krnu.org/course/view.php?id=885 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

3. Програма навчальної дисципліни. 

4. Робоча програма навчальної дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо виконання практичних  занять. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

7. Питання до іспиту (заліку). 

8. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Блох М. Я. Практикум по английскому языку. Грамматика: сборник 

упражнений. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 238 с. 

2. Гужва Т. М. The Paths to University. Тести занглійської мови для студентів 

університетів та абітурієнтів: Навчальний  посібник. К.: ТМА «Трістан», 2011. 

432 с. 

3. Гужва Т., Кодалашвили О., Романовская Ю. Английский язык. Тексты для 

чтения и аудирования. Упражнения по грамматике. Для абитуриентов, 

слушателей курсов, студентов. Часть 2. К.: Тандем, 2000. 416 с.  

4. Каушанская В. Л. и др. Грамматика английского языка. Морфология. 

Синтаксис. М.: Инкос, 2000. 320 с. 

5. Каушанская В. Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ 

В. Л. Каушанская. – М.:  Инкос, 2000. 216 с. 

6. Кобрина Н. А. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис / Н. А. 

Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И. Осовская, К. А. Гузеева.  – СПб.: Союз,  2001. 

496 с. 

7. Корнеева Е. А. Грамматика английского глагола в теории и практике: время, 

вид, временная отнесённость, залог, наклонение. СПб.: Союз, 2000. 448 с.  

8. Корнеева Е. А. Практическая грамматика английского глагола. Инфинитив, 

причастие І, причастие ІІ, герундий. СПб.: Союз, 2004. 368 с. 



9. Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.: 

Книжный дом «Университет», 2001. 432 с. 

10. Саакян А. С. Упражнения по грамматике современного английского языка. М.: 

Айрис-пресс, 2006. 448 с. 

11. Черноватий Л. М., Карабан В. І. та ін. Практична граматика англійської мови з 

вправами. Том 2. Вінниця: Нова книга, 2006. 284 с. 

12. Черноватий Л. М., Карабан В. І. та ін. Практична граматика англійської мови з 

вправами. Базовий курс. Вінниця: Нова книга, 2007. 248 с. 
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