
Дисципліна Вибіркова дисципліна  3 «Практикум з 

граматики англійської мови» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література 

(польська). Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр, упродовж семестру 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 5 кредитів  – 150 годин (лекції –  24 год., 

практичні – 30 год., консультації – 8 год., 

самостійна робота – 88 год.) 

Мова викладання Англійська, українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра іноземних мов гуманітарних 

спеціальностей 

Автор дисципліни Канд. філол. наук, доц. Гедз С. Ф. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення знання базової лексики англійської мови з 

розмовних тем, які вивчаються у І, ІІ, ІІІ 

семестрах. 

Що буде вивчатися - граматична будова англійської мови та 

пов’язані з нею основні поняття і категорії; 

- правила вживання і утворення 

граматичних форм; 

- особливості їх використання в типових 

комунікативних ситуаціях; 

- використання граматичних засобів в 

усному і письмовому спілкуванні 

англійською мовою. 

 

Основні тематичні блоки дисципліни: 

1. Порядок слів у різних типах речень. 

2. Дієслово. Часові форми дієслова в 

активному і пасивному станах. 

3. Узгодження часів. 

4. Перехід прямої мови в непряму. 

5. Інфінітив. 

6. Модальні дієслова.  

Чому це цікаво/треба вивчати       Англійська мова як іноземна 

засвоюється шляхом спеціального її 

вивчення. 

      Граматична будова є будівельним 

фундаментом мови, який об’єднує і 

організовує номінативні мовні засоби у 

висловлювання. 

      Знання граматичної будови сприяє 

умінню правильно, чітко і зрозуміло 

формулювати власні думки задля обміну 

ними у процесі спілкування англійською 

мовою. 

      Знання граматичних правил і вміння 

ними користуватись у різних 

комунікативних ситуаціях допомагає 

швидкому і якісному оволодінню 

навичками англомовного спілкування.  



Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

- будувати граматично правильні 

висловлювання англійською мовою; 

- використовувати правила побудови 

граматичних конструкцій в умовах типових 

комунікативних ситуацій; 

- робити граматичний аналіз англомовного 

тексту; 

- робити порівняльно-зіставний аналіз 

граматичних явищ англійської та 

української мов; 

- оперувати основними граматичними 

явищами англійської мови та давати їм 

теоретичне пояснення. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Набуті знання допоможуть вільному 

спілкуванню англійською мовою усно й 

письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної 

комунікації; ефективно працювати з 

інформацією з різних джерел, зокрема з 

художньої фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати та 

інтерпретувати її; знати й розуміти систему 

англійської мови і вміти застосовувати ці 

знання у професійній діяльності і в 

неформальному спілкуванні; аналізувати 

мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють; здійснювати лінгвістичний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів; 

сформувати стійкі граматичні навички і 

мовленнєві вміння правильного 

використання граматичних засобів у 

спілкуванні англійською мовою; оперувати 

основними граматичними категоріями та 

давати їм теоретичне пояснення. 
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