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ПЕРЕДМОВА
"Методичний посібник з практичної граматики англійської мови"
призначений для студентів 2 – 3 курсів факультету іноземних мов і написаний
з врахуванням вимог, викладених в діючій програмі з цього предмету.
В навчальному процесі на факультетах іноземних мов широко
використовуються підручники з курсу практичної граматики англійської
мови, укладені В.Л.Каушанською; Н.А. Кобріною., О.А. Корнєєвою та М.І
Оссовською.; О.А.Натанзон; М.А. Ганшиною та Н.М. Василевською та ін.
Мета методичних матеріалів – ознайомити студентів з сучасним
підходом до вивчення форм непрямих способів та формування вмінь і
навичок їх утворення та вживання в реченнях.
Укладачі підготували різноманітні за характером вправи до кожної
підтеми, котрі можуть бути творчо використані викладачами відповідно до
конкретних завдань заняття.
Передбачається, що, працюючи над проблемами непрямих способів,
студенти самостійно виконують тести для самоконтролю та лабораторні
роботи в електронному варіанті. Самостійна робота студентів перевіряється
викладачом.
Методичні матеріали включають також зразок контрольної роботи з
теми "Непрямі способи".
"Методичний посібник" пропонує такі основні форми організації
навчального процесу:
 практичні заняття;
 самостійне опрацювання тем;
 консультації;
 лабораторні роботи в електронному варіанті;
 тестування;
 заліки;
 екзамен.
"Методичний практикум" складається з чотирьох розділів:
1 система форм непрямих способів;
2 умовні речення;
3 залежне використання форм непрямих способів;
4 незалежне використання форм непрямих способів;
Технологія опрацювання теми може бути різною. Наприклад:
практичне заняття – самостійна робота;
практичне заняття – тести для самоконтролю;
самостійна робота – практичне заняття;
самостійна робота – практичне заняття – лабораторна робота;
самостійна робота – консультація викладача тощо.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Як готуватися до практичного заняття і як працювати на ньому?
Підготовка до практичного заняття з теоретичної граматики передбачає:
1 прочитати свої нотатки, зроблені під час пояснення викладачем нового
матеріалу;
2 ознайомитися з матеріалом, викладеним в рекомендованій літературі;
3 виконувати практичні завдання;
4 проводити самоперевірку за тестом;
5 виконувати лабораторні роботи, які розроблені
в електронному
варіанті.
Як готуватися до складання заліку?
1 Виясніть, які практичні завдання з теми "Непрямі способи" виносяться
на залік.
2 Ознайомтесь з чинними вимогами до заліку.
3 Перечитайте свої записи та відповідні розділи підручників.
4 Перегляньте виконані вами практичні завдання.
5 Виконайте ще раз тематичні тести для самоконтролю.
6 Виконайте ще раз лабораторні роботи, якщо ви не задоволені своїм
результатом.
Як готуватися до складання екзамену?
1 Виясніть, які практичні завдання з теми "Непрямі способи" виносяться
на екзамен.
2 Ознайомтесь з чинними вимогами до екзамену.
3 Перечитайте свої записи, відповідні розділи підручників.
4 Перегляньте виконані вами практичні завдання.
5 Виконайте ще раз тематичні тести для самоконтролю.
6 Виконайте ще раз лабораторні роботи, якщо ви не задоволені своїм
результатом.

LIST OF SYMBOLS

eg (exempli gratia) – for example, for instance
etc (et cetera) - and other people; and other things
i e (id est) – which is to say, in other words
n - noun
smb – somebody
smth – something
v - verb

