ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра української, іноземних мов та перекладу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
___________________ Н. М. Бобух
(підпис)
«______» _______________ 2021 р

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної
дисципліни

«Основна іноземна мова: практична
граматика англійської мови»

освітня програма/
спеціалізація

035.041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська»

спеціальність

035 Філологія

галузь знань

03 Гуманітарні науки

ступінь вищої освіти

бакалавр

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена й
рекомендована до використання в освітньому процесі на
засіданні кафедри української, іноземних мов та
перекладу
Протокол засідання кафедри від 12 лютого 2021 р., № 7.

Полтава – 2021

Укладач програми:
Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент кафедри української, іноземних мов та
перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі».

ПОГОДЖЕНО:
Гарант освітньої програми спеціальності
«Філологія» ступеня бакалавр
____________________ Н. М. Бобух
(підпис)

2

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни ....................................... 4
Розділ 2 Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання ....................................................................................... 5
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни .................................................................... 6
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................................... 8
Розділ 5. Система оцінювання знань студентів ............................................................ 13
Розділ 6. Інформаційні джерела ..................................................................................... 15
Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни ........................................ 16

3

Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Основна іноземна мова:
практична граматика англійської мови»
Місце в структурно-логічній схемі підготовки – після вивчення навчальних
дисциплін
ОІМ: практична граматика (1 – 2 семестри)
Мова викладання – англійська/українська
Статус дисципліни – обов’язкова
Кількість кредитів за ЄКТС - 3
Курс/семестр вивчення – 2/3,4
Денна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 3,4 семестри – 90
- лекції:
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 36
- самостійна робота: 54
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 3 семестр – ПМК, 4 семестр –
екзамен
Заочна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 90
- лекції: - 4
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: - 8
- самостійна робота: -78
- вид підсумкового контролю:3 семестр – ПМК, 4 семестр – екзамен
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з
основними поняттями й категоріями граматики сучасної англійської
мови, понятійним апаратом практичної граматики; удосконалення
граматичної компетенції студентів; окреслення шляхів практичного
застосування отриманих знань, умінь і навичок із практичної
граматики.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання
Програмні результати
Компетентності, якими повинен
навчання
оволодіти студент
вільно спілкуватися з професійних
здатність учитися й оволодівати
питань із фахівцями та нефахівцями сучасними знаннями (ЗК05);
державною
та
іноземною(ими)
здатність до пошуку, опрацювання та
мовами
усно
й
письмово, аналізу інформації з різних джерел (ЗК06);
використовувати їх для організації
здатність
спілкуватися
іноземною
ефективної
міжкультурної мовою (ЗК09);
комунікації (ПР01);
здатність застосовувати знання у
знати й розуміти систему мови, практичних ситуаціях (ЗК11);
загальні властивості літератури як
здатність
використовувати
в
мистецтва слова, історію мови (мов) і професійній діяльності знання про мову як
літератури
(літератур),
що особливу знакову систему, її природу,
вивчаються, і вміти застосовувати ці функції, рівні (СК02);
знання у професійній діяльності
здатність вільно, гнучко й ефективно
(ПР08);
використовувати
мову(и),
що
знати норми літературної мови та вивчається(ються), в усній та письмовій
вміти їх застосовувати у практичній формі, у різних жанрово-устильових
діяльності (ПР10);
різновидах
і
регістрах
спілкування
аналізувати
мовні
одиниці, (офіційному,
неофіційному,
визначати
їхню
взаємодію
та нейтральному),
для
розв’язання
характеризувати мовні явища і комунікативних завдань у різних сферах
процеси, що їх зумовлюють (ПР12);
життя (СК06);
знати й розуміти основні поняття,
усвідомлення засад і технологій
теорії
та
концепції
обраної створення текстів різних жанрів і стилів
філологічної спеціалізації, уміти державною та іноземною (іноземними)
застосовувати їх у професійній мовами (СК09).
діяльності (ПР16).
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Модуль 1. SEQUENCE OF TENSES
Тема 1. Sequence of Tenses: general remarks.
Sequence of tenses in complex sentences. Sequence of tenses in
sentences with object clauses. The choice of a past tense in the object
subordinate clause. Way of translating sentences from English into
Ukrainian and from Ukrainian into English.
Тема 2. Sequence of Tenses in Reported Speech.
Past tense in the main clause and the changes it requires. Adverbs
of time and place that are usually replaced in Reported Speech.
Тема 3. Sequence of Tenses: departure from the rules.
Exception from the rule. Identifying the Sequence of Tenses in
different types of sentences.
Тема 4. Indirect speech in different types of sentences.
Sequence of tenses in statements. Sequence of tenses in general
questions. Sequence of tenses in special questions. Sequence of tenses in
commands. Sequence of tenses in suggestions. Sequence of tenses in
sentences with modal verbs. Indirect exclamation. Greetings and leavetaking.
Тема 5. Converting direct speech into indirect one and vice
versa.
Модуль 2
MOODS OF VERBS
Тема 6. The Indicative, the Subjunctive, and the Imperative
moods. The Subjunctive Mood.
The Indicative mood, the Subjunctive mood, the Imperative mood:
general remarks. The forms of the Indicative mood used to express the
same meaning as is expressed by the Subjunctive mood. Forms of the
Subjunctive Mood in English. Conditional sentences: a) structures with
real condition (first conditional); b) structures with unreal condition
referring to the present or future (second conditional); c) structures with
unreal condition referring to the past (third conditional); d) mixed
conditionals.
Тема 7. Conditional Mood. Subjunctive II.
The Present Conditional. The Past Conditional. The meaning of an
action represented by Subjunctive II. The Present Subjunctive II. The Past
7

Subjunctive II.
Тема 8. Constructions with WISH.
Construction WISH + Past Simple Subjunctive. Construction WISH
+ Past Perfect Subjunctive. Shortened constructions. Construction WISH
+ COULD + simple infinitive. Other constructions: a) constructions with
“If only”; b) constructions with “I'd rather”; c) constructions with It’s time.
Тема 9. The Subjunctive I, the Suppositional Mood.
The forms of the Subjunctive І in Active and Passive voice. The
Suppositional Mood: tenses and meaning. Cases of use of the Subjunctive
I and Suppositional Mood. Ways of rendering the Subjunctive mood in
Ukrainian.
Тема 10. The Imperative Mood.
The forms of the Imperative Mood. Ways of rendering the Imperative
mood in Ukrainian.
Модуль 3
THE NON-FINITE FORMS OF THE VERB:
THE INFINITIVE, THE GERUND
Тема 11. The non-finite forms of the verb: general remarks. The
Objective Infinitive Complex.
Non-finite Verbs: general characteristics. Properties and functions
of the Infinitive. Forms of the Infinitive. Modal verbs with the Infinitive.
The Infinitive after passive verb forms. The Infinitive after linking verb BE.
Infinitives after “how, what, where”. Infinitives in constructions after
formal subject IT.
The form and the function of the Objective Infinitive Complex. The
Objective Infinitive Complex after: verbs denoting perceptions of senses;
verbs denoting wish, intention, emotions; verbs denoting mental activity;
verbs denoting order, request, permission, advice, compulsion.
Тема 12. The Subjective Infinitive Complex.
The form and the function of the Subjective Infinitive Complex. The
Subjective Infinitive Complex with: verbs to say and to report; verbs
denoting mental activity; verbs denoting sense perceptions; verbs
denoting order, request, permission, compulsion; verbs to seem, to
appear, to happen, to chance, to prove, to turn out; with the expressions
to be likely, to be unlikely, to be sure, to be certain.
Тема 13. The Prepositional Infinitive Complex.
The formation and the functions of the Prepositional Infinitive
Complex. The use of the Prepositional Infinitive Complex. The ways of
8

translating the Prepositional Infinitive Complex from English into
Ukrainian and from Ukrainian into English.
Тема 14. The Gerund: properties and functions.
Double nature of the gerund. Forms of the gerund. Properties and
functions of the gerund in the sentence. The noun characteristics of the
gerund. The gerund after linking verb BE. Prepositions before the gerund.
The gerund in set phrases. The Gerund after no. Difficulty choosing
between infinitives and gerunds after certain verbs.
Тема 15. The gerundial complex.
The formation and the functions in the sentence. The ways of
translating the Gerund and its complex from English into Ukrainian and
from Ukrainian into English.
Модуль 4
THE PARTICIPLE
Тема 16. The non-finite forms of the verb: the Participle. The
meaning and use of the Participle.
Double nature of the participle. Tense distinctions. Voice
distinctions. The meaning and use of Present Participle. The meaning and
use of Past Participle. Functions of the Present Participle Indefinite
Passive. Functions of the Perfect Participle. Past Participle.
Тема 17. Functions of the Participle in the sentence.
Functions of the Present Participle Indefinite Passive. Functions of
the Perfect Participle. Past Participle.
Тема 18. Predicative constructions with the Participle (the
Objective Participle Complex).
The formation and the functions of the Objective Participle
Complex. The use of the Objective Participle Complex.
Тема 19. Predicative constructions with the Participle (the
Subjective Participle Complex).
The formation and the functions of the Subjective Participle
Complex The use of the Subjective Participle Complex.
Тема 20. Predicative constructions with the Participle (the
Absolute Participle Complex).
The formation and the functions of the Absolute Participle Complex.
The use of the Absolute Participle Complex.
..
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1.
Sequence of Tenses: general remarks.

Тема 2.
Sequence of Tenses in Reported
Speech.

Модуль 1. Sequence of Tenses
Тема 1. Sequence of Tenses: general
remarks.
Sequence of tenses in complex
sentences. Sequence of tenses in
sentences with object clauses. The
choice of a past tense in the object
subordinate
clause.
Way
of
translating sentences from English
into Ukrainian and from Ukrainian
into English.
Тема 2. Sequence of Tenses in
Reported Speech.
Past tense in the main clause and the
changes it requires. Adverbs of time
and place that are usually replaced in
Reported Speech.
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2

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Підготувати доповідь на
тему: «What is sequence of
tenses in English?».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

Підготувати реферати на
теми: «Correct Use of
«Sequence of Tense» in
Writing», «What is a faulty
tense sequence?», «Present or
future in the main clause».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

Тема 3. Sequence of
departure from the rules.

Tenses:

Тема 4. Indirect speech in different
types of sentences.

Тема 5.
Converting direct speech into indirect
one and vice versa.

Тема 3. Sequence of Tenses:
departure from the rules.
Exception from the rule. Identifying
the Sequence of Tenses in different
types of sentences.

2

Тема 4. Indirect speech in different
types of sentences.
Sequence of tenses in statements.
Sequence of tenses in general
questions. Sequence of tenses in
special questions. Sequence of tenses
in commands. Sequence of tenses in
suggestions. Sequence of tenses in
sentences with modal verbs. Indirect
exclamation. Greetings and leavetaking.
Тема 5. Converting direct speech
into indirect one and vice versa.

2
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2

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Підготувати реферати на
теми: «Sequence of tenses in
sentences
with
object
clauses», «Exception from the
rule».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферати на
теми: «Sequence of tenses in
complex sentences», «The
choice of a past tense in the
object subordinate clause».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

Підготувати реферат на
тему: «Ways of translating
Sequence of tenses».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

4

Тема 6. The Indicative, the
Subjunctive, and the Imperative
moods. The Subjunctive Mood.

Тема
7.
Conditional
Subjunctive II.

Mood.

Модуль 2. Moods of verbs
Тема 6.
The Indicative, the Subjunctive, and
the
Imperative
moods.
The
Subjunctive Mood.
The Indicative mood, the Subjunctive
mood, the Imperative mood: general
remarks. The forms of the Indicative
mood used to express the same
meaning as is expressed by the
Subjunctive mood. Forms of the
Subjunctive Mood in English.
Conditional sentences: a) structures
with real condition (first conditional);
b) structures with unreal condition
referring to the present or future
(second conditional); c) structures
with unreal condition referring to the
past (third conditional); d) mixed
conditionals.
Тема 7. Conditional Mood.
Subjunctive II.
The Present Conditional. The Past
12

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

2

Підготувати реферати на
теми: «What Is A Mood In
Grammar?»,
«Indicative,
imperative, subjunctive and
infinitive verb moods».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

2

Підготувати реферати на
тему: «Emotional use of the
Subjunctive mood», «Modal

4

Тема 8. Constructions with the verb
WISH.

Тема 9. The Subjunctive I. The
Suppositional Mood.

Conditional. The meaning of an
action represented by Subjunctive II.
The Present Subjunctive II. The Past
Subjunctive II.
Тема 8. Constructions with the verb
WISH.
Construction WISH + Past Simple
Subjunctive. Construction WISH +
Past Perfect Subjunctive. Shortened
constructions. Construction WISH +
COULD + simple infinitive. Other
constructions: a) constructions with
“If only”; b) constructions with “I'd
rather”; c) constructions with It’s
time.
Тема 9. The Subjunctive I. The
Suppositional Mood.
The forms of the Subjunctive
Active and Passive voice.
Suppositional Mood: tenses
meaning. Cases of use of
13

2

2
І in
The
and
the

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем
verbs
in
conditional
sentences».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферати на
теми: «Constructions with
the
Verb
WISH»,
«Construction WISH + Past
Subjunctive», «Construction
WISH + COULD + simple
infinitive»,
«Construction
WISH + WOULD + simple
infinitive»,
«Construction
WISH + COULD + perfect
infinitive».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферати на
теми:
«The
use
of
Subjunctive I», «The use of
Suppositional
Mood
in
different subordinate clauses
of complex sentences».

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

4

4

Тема 10. The Imperative Mood.

Subjunctive I and Suppositional
Mood. Ways of rendering the
Subjunctive mood in Ukrainian.
Тема 10. The Imperative Mood.
The forms of the Imperative Mood.
Ways of rendering the Imperative
mood in Ukrainian.

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

Підготувати реферат на
теми: «The use of the
Imperative Mood».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Модуль 3. The non-finite forms of the verb: The Infinitive, the Gerund
Тема 11. The non-finite forms of the
Тема 11. Тема 13. The non-finite
2
Підготувати реферати на
verb: general remarks. The Infinitive:
forms of the verb: general remarks.
теми: «Finite and non-finite
forms and peculiarities of use. The
The Infinitive: forms and
verbs in English», «How
Objective Infinitive Complex.
peculiarities of use. The Objective
infinitives express time».
Infinitive Complex.
Виконати вправи до теми в
Non-finite Verbs: general
дистанційному курсі.
characteristics. Properties and
functions of the Infinitive. Forms of
the Infinitive. Modal verbs with the
Infinitive. The Infinitive after passive
verb forms. The Infinitive after
linking verb BE. Infinitives after
“how, what, where”. Infinitives in
constructions after formal subject IT.
14

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

2

4

6

Тема 12. The Subjective Infinitive
Complex.

The form and the function of the
Objective Infinitive Complex. The
Objective Infinitive Complex after:
verbs denoting perceptions of senses;
verbs denoting wish, intention,
emotions; verbs denoting mental
activity; verbs denoting order,
request, permission, advice,
compulsion.
Тема 12. The Subjective Infinitive
Complex.
The form and the function of the
Subjective Infinitive Complex. The
Subjective Infinitive Complex with:
verbs to say and to report; verbs
denoting mental activity; verbs
denoting sense perceptions; verbs
denoting order, request, permission,
compulsion; verbs to seem, to appear,
to happen, to chance, to prove, to
turn out; with the expressions to be
likely, to be unlikely, to be sure, to be
certain.
15

2

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Підготувати реферати на
теми:
«Infinitives
after
adjectives», «Infinitives as
attributes», «Infinitives in
constructions after formal
subject IT».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

4

Тема 13. The Prepositional Infinitive
Complex.

Тема 14. The Gerund: properties and
functions, the noun characteristics.

Тема 15. The gerundial complex.

Тема 13. The Prepositional Infinitive
Complex.
The formation and the functions of
the Prepositional Infinitive Complex.
The use of the Prepositional
Infinitive Complex. The ways of
translating
the
Prepositional
Infinitive Complex from English into
Ukrainian and from Ukrainian into
English.
Тема 14 The Gerund: properties and
functions, the noun characteristics.
Double nature of the gerund. Forms
of the gerund. Properties and
functions of the gerund in the
sentence. The noun characteristics of
the gerund. The gerund after linking
verb BE. Prepositions before the
gerund. The gerund in set phrases.
The Gerund after no. Difficulty
choosing between infinitives and
gerunds after certain verbs.
Тема 15. The gerundial complex.
16

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

2

Підготувати реферати на
тему:
«The
ways
of
translating the Infinitive
complexes».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

2

Підготувати реферати на
теми: «Forms of gerund»,
«Gerunds and nouns».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

2

Підготувати

4

доповіді

на

теми:
«Gerund
as
prepositional object after
phrasal verbs», «Gerund as
prepositional object after
adjectives», «Gerunds in
constructions after formal
subject IT», «Gerunds in set
phrases».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

The formation and the functions in
the sentence. The ways of translating
the Gerund and its complex from
English into Ukrainian and from
Ukrainian into English.

Тема 16. The non-finite forms of the
verb: the Participle. The meaning and
use of the Participle.

Тема 17. Functions of the Participle
in the sentence.

Модуль 4. The Participle
Тема 16. The non-finite forms of the
verb: the Participle. The meaning and
use of the Participle.
Double nature of the participle.
Tense
distinctions.
Voice
distinctions. The meaning and use of
Present Participle. The meaning and
use of Past Participle.
Тема 17. Functions of the Participle
in the sentence.
Functions of the Present Participle
Indefinite Passive. Functions of the
17

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

2

2

Підготувати реферати на
теми: «Ukrainian equivalents
of participles used as
attributes»,
«Ukrainian
equivalents of participles
used as adverbial modifiers».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферати на
теми: «Special forms of
Participle denoting the Active
and Passive Voice», «Forms

4

4

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

2

of participles».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферати на
теми: «Participles after the
verb BE», «Examples of
simple
and
compound
forms».

4

Perfect Participle. Past Participle.
Тема 18. Predicative constructions
with the Participle (the Objective
Participle Complex).

Тема 19. Predicative constructions
with the Participle (the Subjective
Participle Complex).

Тема 20. Predicative constructions
with the Participle (the Absolute
Participle Complex).

Тема 18. Predicative constructions
with the Participle (the Objective
Participle Complex).
The formation and the functions of
the Objective Participle Complex.
The use of the Objective Participle
Complex.
Тема 19. Predicative constructions
with the Participle (the Subjective
Participle Complex).
The formation and the functions of
the Subjective Participle Complex
The use of the Subjective Participle
Complex.
Тема 20. Predicative constructions
with the Participle (the Absolute
Participle Complex).
The formation and the functions of
the Absolute Participle Complex. The
use of the Absolute Participle
18

2

2

Підготувати реферати на
теми:
«Participles
as
attributes», «Participle before
noun»,
«Participle
after
noun».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.
Підготувати реферат на
тему:
«Translation
of
participles».
Виконати вправи до теми в
дистанційному курсі.

4

4

Complex.
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Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів

20

захист
домашнього
завдання

обговорення
матеріалу занять

виконання
навчальних
завдань

завдання
самостійної
роботи

тестування

Модуль 1. Sequence of Tenses
Тема 1. Sequence of Tenses: general remarks.
Тема 2. Sequence of Tenses in Reported Speech.
Тема 3. Departure from the rules of the Sequence of Tenses.
Тема 4. Indirect speech in different types of sentences.
Тема 5. Converting direct speech into indirect one and vice versa.
Поточний контроль
Модуль 2. Moods of verbs.
Тема 6. The Indicative, the Subjunctive, and the Imperative moods. The
Subjunctive Mood
Тема 7. Conditional Mood. Subjunctive II.
Тема 8. Constructions with the Verb WISH.
Тема 9. The Subjunctive I, the Suppositional Mood.
Тема 10. The Imperative Mood.

відвідування
занять

Назва модулю, теми

Кількість балів

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Вид навчальної роботи

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
10

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

8
8
8
8
8

Поточний контроль
Модуль 3. The non-finite forms of the verb: The Infinitive, the Gerund
Тема 11. The non-finite forms of the verb: general remarks. The
Infinitive: forms and peculiarities of use. The Objective Infinitive
Complex.
Тема 12. The Subjective Infinitive Complex.
Тема 13. The Prepositional Infinitive Complex.
Тема 14. The Gerund: properties and functions, the noun characteristics.
Тема 15. The gerundial complex.
Поточний контроль
Модуль 4. The Participle
Тема 16. The non-finite forms of the verb: the Participle. The meaning
and use of the Participle.
Тема 17. Functions of the Participle in the sentence.
Тема 18. Predicative constructions with the Participle (the Objective
Participle Complex).
Тема 19. Predicative constructions with the Participle (the Subjective
Participle Complex).
21

Кількість балів

тестування

завдання
самостійної
роботи

виконання
навчальних
завдань

обговорення
матеріалу занять

Назва модулю, теми

захист
домашнього
завдання

відвідування
занять

Вид навчальної роботи

10

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4
4
4
4
4
10

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

4
4

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

4
4
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виконання
навчальних
завдань

завдання
самостійної
роботи

тестування

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

Екзамен

Кількість балів

обговорення
матеріалу занять

Тема 20. Predicative constructions with the Participle (the Absolute
Participle Complex).
Поточний контроль
Підсумковий контроль
Разом

захист
домашнього
завдання

Назва модулю, теми

відвідування
занять

Вид навчальної роботи

4
10
40
100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі
Оцінка за
Оцінка за національною
види навчальної
шкалою
шкалою
діяльності
ЄКТС
90-100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
незадовільно з обов’язковим
0-34
F
повторним вивченням дисципліни
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граматика англійської мови з вправами : Базовий курс : Посібник для студентів
вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
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Розділ 7. Програмне забезпечення
навчальної дисципліни
1.
Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів
Microsoft Office.
2.
Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних
продуктів – відсутнє.
3.
Дистанційний курс «Порівняльна граматика англійської та української мов»,
який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного
навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/).
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