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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

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. 

Тривалість 
3 кредитів ЄКТС/90 годин (практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 54 год.). 

Форми та методи 
навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом. 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: 5 семестр – залік (ПМК), 6 семестр – екзамен. 

 

Базові знання 
Наявність знань про основні поняття й категорії граматики сучасної англійської мови. 

Мова викладання Англійська/українська. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації (ПР01);  

 знати й  розуміти  систему  мови,  загальні  

властивості  літератури  як мистецтва слова, 

історію мови (мов) і літератури (літератур), що 

 здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК05); 

 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК06); 

 здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК09); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК11); 

 

 здатність використовувати в професійній діяльності знання про 

мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.im.puet.edu.ua/


вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності (ПР08); 

 знати  норми  літературної  мови  та  вміти  їх  

застосовувати  у  практичній діяльності (ПР10); 

 аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють (ПР12); 

 знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, 

уміти застосовувати їх у професійній діяльності  

(ПР16). 

  

(СК02);  

 здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-устильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя (СК06);  

  свідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземною (іноземними) мовами (СК09). 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Syntax. The Simple sentence. 

Тема 1. Classification of 

the ssentence. 

Communicative types of 

sentences. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Syntax as part 

of grammar. The subject matter of Syntax», 

«The sentence as a language unit».  
 

Тема 2. The Simple 

Sentence. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Structural 

types of sentences», «One-member sentences. 

Two-member sentences». 
 

Тема 3. Principal parts of 

the sentence. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Parts of the 

Sentence», «Subject and Predicate as the main 

members of the sentence». 
 

Тема 4. Secondary parts of 

the sentence (The Object). 

 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: «Object as 

secondary member of the sentence». 

Тема 5. Secondary parts of 

the sentence (The 

Attribute). 

 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: «Attribute as 
secondary member of the sentence». 

Тема 6. Secondary parts of 

the sentence (The 

Adverbial modifier). Word 

Order. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 
поточна модульна робота 

Підготувати доповідь на тему: «Adverbial 
modifier as secondary member of the sentence». 

Модуль 2. Compound sentence and Complex sentence. 

Тема 7. Composite 

sentence and Compound 

sentence. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 
 

Підготувати доповіді на теми: 

«Characteristics of composite sentence», 

«Characteristics of compound sentence».  

 

Тема 8. Complex sentence. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: 

«Characteristics of complex sentence». 

 

Тема 9. Complex sentence 

with adverbial clauses (1). 

 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: «Subordination 

of one syntactic unit to another in a complex 

sentence: conjunctions: when, after, before, 

while, till, until, though, although, that, as, 

because; a number of fixed phrases performing 

the same function: as soon as, as long as, so 

long as, notwithstanding that, in order that, 

according as, etc.; conjunctive words: the 

relative pronouns who, which, that, whoever, 

whatever, whichever, and the relative adverbs 

where, how, whenever, wherever, however, 

why, etc.». 

 

Тема 10. Complex sentence 

with adverbial clauses (2). 

 

 

 Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповіді на теми: «Subject and 

Predicate Clauses», «Object Clauses»,  

«Attributive Clauses», Clauses of Cause».  

Clauses of Place», « Temporal Clauses». 

 



Тема 11. Complex sentence 

(3). 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Clauses of 

Condition», «Clauses of Result»,  «Clauses of 

Purpose», «Clauses of Concession»,  «Clauses 

of Manner and Comparison». 

Модуль 3. Punctuation. Capitalization. 

Тема 12. Punctuation as the 

system of signs or symbols. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповіді на теми: «What Are the 

14 Punctuation Marks in English Grammar?», 

«A few differences between punctuation in 

British and American English». 

Тема 13. Punctuation: 

Compound sentence. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: «Coordinate 

clauses joined by different types of 

conjunctions». 

Тема 14. Punctuation: 

Complex sentence (1). 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: «Kinds of 

Sentences and Their Punctuation». 

Тема 15. Punctuation: 

Complex sentence (2). 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: «Kinds of 

Sentences and Their Punctuation». 

Тема 16. Capitalization. Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота  

Підготувати доповіді на теми: «Main 

Capitalization Rules for English Grammar», 

«Using capitalization to improve creative 

writing». 

Модуль 4. Morphology: revision. 

Тема 17. Parts of Speech. Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповіді на теми: «Parts of 

speech classification. Meaning, form, function», 

«Notional words, modal words, form words, the 

interjection, words of affirmation and negation». 

Тема 18. Active Voice. 

Passive Voice. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповідь на тему: «What’s the 

difference between active and passive voice?», 

«Forms of participles». 

Тема 19. Modal verbs. Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповіді на теми: «Modal verbs 

and modality», «Modal Verbs and their 

substitutes». 

Тема 20. Reported Speech. 

Sequence of Tenses. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Підготувати доповіді на теми: «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». 

Тема 21. Moods of Verbs. 

Finite and non-finite forms 

of the English verb. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота  

Підготувати доповіді на теми: «Moods of 

Verbs (the Imperative, the Subjunctive, and the 

Indicative», «The Infinitive, the Participle, the 

Gerund». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 

50 

Модуль 2 (теми 7-11): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (9 балів); завдання 
самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 

50 

Разом 100 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 3 (теми 12-16): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (3 балів); 
обговорення матеріалу занять (1 бали); виконання навчальних завдань (3 балів); завдання 
самостійної роботи (4 балів); тестування (2 бали); поточна модульна робота (12 балів) 

 

30 

Модуль 4 (теми 17-21): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (3 балів); 

обговорення матеріалу занять (1 бали); виконання навчальних завдань (3 балів); завдання 
самостійної роботи (4 балів); тестування (2 бали); поточна модульна робота (12 балів) 

 

30 

Екзамен  40 

Разом 100 

 



Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


