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ПЕРЕДМОВА
Запропонований посібник з практичної граматики англійської мови з теми ”Синтаксис” призначений для

студентів  3 курсу  Навчально-наукового інституту  іноземної філології   і написаний з врахуванням вимог,
викладених в діючій програмі з цього предмету. Мета посібника – ознайомити студентів з сучасним підходом до
вивчення синтаксичної структури англійських речень, формування вмінь і навичок їх утворення та вживання,
визначення  членів речення та  коментування засобів їх  вираження,  аналізу структури складних речень та
визначення типу підрядних.

 Посібник складається з двох розділів: просте  та складне речення та  пропонує системний виклад базових
знань з синтаксису речення сучасної англійської мови

Кожний розділ містить систему вправ, мета яких – навчити студента адекватно сприймати комунікативно-
функціональну інформацію, яка передається засобами граматичних структур простих та складних речень, а також
правильно вживати їх у відповідному контексті.

До методичного посібника входять вправи, завдання і ілюстрації до правил, побудовані із мовного
матеріалу, взятого із сучасної англійської і американської літератури, а також словників, які відображають мовні
норми сучасної  письмової і розмовної англійської мови.

Під час вивчення англійського синтаксису студенти самостійно виконують тести для самоконтролюі.
Самостійна робота студентів перевіряється викладачем. Посібник включає також  зразки контрольних робіт з тем
“Просте речення”, “Складне речення”.

Посібник може бути використаний на практичних заняттях, під час самостійного опрацювання теми, на
консультаціях, при виконанні лабораторних  робіт тощо.   Технологія опрацювання теми може бути різною:
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 та як працювати на ньому?
Підготовка до практичного заняття з практичної граматики передбачає:
1)прочитати свої нотатки, зроблені під час пояснення викладачем нового матеріалу;
2)ознайомитися з матеріалом, викладеним в  рекомендованій літературі;
3)виконати практичні завдання;
4)проводити самоперевірку за вправами з ключами та тестами;
5)виконувати лабораторні роботи, які розроблені  в електронному варіанті.

Як готуватися до складання  екзамену?
1.Виясніть, які  практичні завдання з теми "Синтаксис" 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.
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