
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: «Практична граматика англійської мови»; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2–4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3–8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к. пед. н. Літвінчук А. Т, 

доцент кафедри іноземних мов  

9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, займенник, 

прислівник, прикметник, прийменник, часові форми дієслова в активному та пасивному 

стані, модальні дієслова, неособові форми дієслова); 

•  пояснювати комунікативні функції граматичних структур; 

•  вільно вживати граматичні структури в усному і писемному мовленні з урахуванням 

комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються; 

•  правильно будувати речення різних комунікативних типів. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

(залік) 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: курс вивчення 

англійської мови  рівня підготовки В1/В2 

12. Зміст курсу:  
• Частини мови. Теперішній неозначений та теперішній тривалий час. Часові маркери. 

Дієслова стану. Професії. 

• Дієслівні часові форми для вираження минулого часу. Минулий неозначений та 

минулий тривалий час. Природні катастрофи. 

• Дієслівні часові форми для вираження доконаного часу. Теперішній доконаний та 

теперішній доконано-тривалий час. Канікули, пригоди, відпустка. 

• Способи вираження майбутнього часу. Умовний стан. Робототехніка. Електронні 

пристрої. 

• Модальні дієслова. Готель, аеропорт. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Evans V. On Screen В2. Student’s book. Berkshire: Express Publishing, 2015. 153 с. 

2. Evans V. On Screen В2. Workbook. Berkshire: Express Publishing, 2015. – 128 с. 

3. Hopkins D. Grammar for IELTS. Self study grammar reference and practice. Cambridge University 

Press, 2008. 272 p. 

4. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate 

students. Cambridge University press, 4
th
 edition, 2012. 398 c. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: комунікативні технології, інтерактивні технології (рольові ігри, мозковий штурм), 

кейс-технології, проектні технології. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування (40), опитування, письмові завдання (60). 

 

16. Мова викладання: англійська. 
 

В. о. завідувача кафедри                                             Л. Є. Купчик., к. пед. н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Discipline: «English Grammar in Use»; 

3. Type: Elective; 

4. Level of education: І (Bachelor course); ІІ (Master course) 

5. Year of study: 2–4; 

6. Terms of study:3–8; 

7. ECTS credits: 3; 

8. Lecturers: Alona Litvinchuk, PhD, Associate Professor of the Department of Foreign 

Languages; 

9. Expected results:  
On the completion of the course students are expected to: 

• systematize knowledge about parts of speech (noun, article, pronoun, adverb, adjective, 

preposition, tense and voice verb forms, modal verbs, non-finite verbs); 

• explain communicative functions of grammar structures; 

• use grammar structures in written and oral communication considering the 

communicative functions within the studied topics; 

• build sentences of various communicative types. 

10. Forms of training: practicals, self-dependent work, assessment (credit) 

11. Disciplines that go before: English training course of A2 level  
12. Contents:  
• Parts of speech. Present Simple and Present Continuous Tenses. Tense modifiers. State 

verbs. Jobs.  

• Past Simple and Past Continuous tenses. Nature catastrophes.  

• Present Perfect and Present Perfect Continuous tenses. Vacations, adventure, holidays.  

• Future tenses. Conditionals. Robots and electronic devices. 

• Modal verbs. Hotel, airport.  
13. Recommended manuals: 

1. Evans V. On Screen В2. Student’s book. Berkshire: Express Publishing, 2015. 153 p. 

2. Evans V. On Screen В2. Workbook. Berkshire: Express Publishing, 2015. 128 p. 

3. Hopkins D. Grammar for IELTS: Self study grammar reference and practice. Cambridge University 

Press, 2008. 272 p. 

4. Murphy R. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate 

students. Cambridge University press, 4
th
 edition, 2012. 398p. 

 
14. Academic activities and teaching methods: 
Practicals (30 hours); individual work (60 h). Total – 90 h.  

Methods and technologies: communicative technologies, interactive technologies, case-study, 

project technologies. 

 
15. Control forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 

Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 

Final control: credit. 

 
16. Language of teaching: English. 

 

Acting Head of the Chair                                              L. Kupchyk, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


