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ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 ОБСЯГ *3 кредити (90 годин)* 

 МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:  

 розвиток англомовної комунікативної 

компетенції через розширення і поглиблення 

граматичних навичок і умінь необхідних для 

ефективної комунікації у сферах професійного 

та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах 
 

 

 



ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В результаті вивчення курсу ти: 
 систематизуєш матеріал про частини мови (іменник, 

артикль, займенник, прикметник, прислівник, прийменник, 
видо-часові форми дієслова в активному та пасивному 
стані, тощо); 

 зможеш визначати синтаксичні функції частин мови; 

 впевнено зможеш визначати комунікативні функції 
граматичних структур; 

 “спокійно” будуватимеш речення різних комунікативних 
типів; 

 вільно вживатимеш граматичні структури в усному та 
писемному мовленні у межах побутової, суспільно-
політичної та фахової тематики. 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 

 

TOPIC 1  

 

 

TOPIC 2  

 

 

TOPIC 3  

 

Структура речення 

в англійській мові. 

Часова система 

англійського 

дієслова в 

активному стані. 

Indefinite Tenses 

Active. Іменник. 

Часова система 

англійського 

дієслова в 

активному стані. 

Continuous and 

Perfect Tenses Active. 

Прикметник. 

Часова система 

англійського 

дієслова в 

активному стані. 

Perfect Continuous 

Tenses Active. 

Прийменник. 

Прислівник. 

Артикль. 



 

TOPIC 4  

 

 

TOPIC 5  

 

 

TOPIC 6  

 

Часова система 

англійського 

дієслова в пасивному 

стані. Indefinite 

Tenses Passive. 

Часова система 

англійського 

дієслова в пасивному 

стані. Continuous 

and Perfect Tenses 

Passive. Конструкції 

зі складним 

підметом. 

Безособові форми 

дієслова: інфінітив 

та герундій. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Здобувачі забезпечуються такими матеріалами: 

 Методичними рекомендаціями і завданнями для 

проведення практичних занять 

 Методичними рекомендаціями і завданнями для виконання 

самостійної роботи 

 Програмою навчальної дисципліни, робочою навчальною 

програмою і силабусом 

 Роздатковими матеріалами 

 

 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  

КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

  

вул. Алчевських, 29, ауд.210,  

тел. (057) 714-17-01,  

e-mail:  

kaf-english-language@ 

hnpu.edu.ua,  

http://hnpu.edu.ua/uk/ 

division/kafedra-angliyskoy 

i-movi ) 
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