
АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Опис дисципліни 

Назва  дисципліни  Комунікативна граматика (Communicative Grammar of English) 

Статус вибіркова 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Курс, семестр перший курс (бакалавр), другий семестр 

Обсяг кредитів, годин 

(з них: 

лекційні/практичні) 

5 кредитів ЄКТС (150 год.) 3 год. на тиждень. Аудиторні – 50 год.  (30 год. 

– лекційні, 20 год. – практичні); самостійна робота – 100 год. ) 

 

Підсумковий 

контроль 

залік 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

Викладач: ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Апалат Г. П., кандидат філологічних наук, доцент 

Анотація 

Попередня підготовка англійська мова –рівень b1 

Зміст дисципліни Структура та зміст навчальної дисципліни 

Тематичний блок 1.  

Дієслово в неозначеному та подовженому часі в активному та пасивному 

стані. Іменник 

Тематичний блок 2. 

Дієслово в завершеному та завершеному подовженому часі в активному та 

пасивному стані. Прикметник. Займенник. Сполучник. Числівник. 

Тематичний блок 3.  

Узгодження часів. Непряма мова. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Мета пропонованої дисципліни полягає в удосконаленні лінгвістичної 

компетентності вчителя шляхом формування професійно-орієнтованої 

англомовної граматичної компетенції. («Найкращий спосіб вивчити 

мову – розібратися в її граматиці»). 

Компетентності Вивчення дисципліни сприяє формуванню таких  компетентностей:  

- мовної, мовленнєвої. Здатність використовувати граматичні явища в 

мовленнєвій діяльності в різноманітних комунікативних ситуаціях 

академічної та професійної сфер спілкування; 

- англомовної граматичної компетенції. Здатність грамотно будувати 

словосполучення і речення, правильно вживати частини мови , та  

використовувати і узгоджувати часи дієслова. Здатність розуміти й 

виражати значення, продукуючи й розпізнаючи правильно оформлені 

фрази й речення.  

- соціокультурної. Здатність правильно тлумачити у процесі спілкування 

реалії іноземної культури (соціальні, політичні, культурні, освітні, мовні 

тощо); володіти особливостями правил мовленнєвої поведінки, що 

характерні для країни, мова якої вивчається; 

- інформаційної. Здатність використовувати можливості інформаційних 

технологій та Інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних 

завдань у галузі професійної діяльності. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

 систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, 

займенник, прислівник, прикметник, прийменник, видо-часовіформи 

дієслова в активному та пассивному стані); 

 вільно  вживати  зазначені частини мови в усному та писемному 

мовленні; 



 правильно будувати   речення різних комунікативних   типів; 

 уживати прості  поширені та складні речення в усному та писемному  

мовленні 

 розробляти навчальні матеріали для викладання граматики; 

 укладати фрагменти уроків з навчання граматики у середній школі; 

 використовувати онлайн ресурси (html://englishwell.org/grammarbooks. 

www.testyourenglish.net/english-online/grammar-tests.html 

www.examenglish.com/KET/KET-grammar.html 

- www.learnenglish.de/englsitestspage.html) на заняттях. 

Види навчальної 

діяльності 

Групова, індивідуальна 

Критерії оцінювання Поточний контроль з вивчення дисципліни «Комунікативна граматика 

англійської мови» здійснюється за допомогою різних форм оцінювання: 

контрольні опитування, аудиторне тестування, виконання групових та 

індивідуальних домашніх завдань та завдань самостійної позааудиторної 

роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному 

занятті відповідно до поставлених цілей та завдань, під час індивідуальної 

роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує 

самостійно.  

Підсумковий контроль з дисципліни «Комунікативна граматика 

англійської мови» передбачений у формі заліку. Підсумкова семестрова 

оцінка розраховується як сума балів за результатами поточного контрою 

та самостійної роботи студентів. Найвища  сума балів (100) складається з 

оцінювання академічних досягнень студентів. 

Тематичний блок 1: 20.балів (поточне оцінювання 5 балів + 

тематична контрольна робота 15 балів) 

 Тематичний блок 2: 20 балів (поточне оцінювання 5 балів + 

тематична контрольна робота 15 балів) 

 Тематичний блок 3: 20 балів (поточне оцінювання 5 балів + 

тематична контрольна робота 15 балів) 

Підсумкова семестрова контрольна робота: 40 балів (4 тестових 

завдання: 10 балів кожне) 
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