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ПЕРЕДМОВА
Запропонованиий посібник з практичноїї граматики англіий ськоїї мови ”Безособові форми дієслова”
призначениий для студентів 2 – 3 курсів, які вивчають англіий ську мову як основну іноземну і написаниий з
врахуванням вимог, викладених в діючіий програмі з цього предмету.
Мета посібника – ознаий омити студентів з сучасним підходом до вивчення безособових форм та
формування вмінь і навичок їїх утворення та вживання в реченнях. Особлива увага приділяється
комунікативним і комунікативно-функціональним особливостям вживання структур з безособовими
формами у сучасніий англіий ськіий мові.
Це доповнене і змінене видання методичного посібника з практичної граматики англійської
мови ”Безособові форми дієслова” (Котнюк Л.Г., Весельська А.Ц., Євченко В.В., Коломієць О.М.,
Сидоренко С.І. Безособові форми дієслова. / Методичний посібник з практичної граматики
англійської мови для студентів факультету іноземних мов. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка,
2007. - 172 с.).
Посібник пропонує системниий виклад базових знань з морфологіїї безособових форм англіий ського
дієслова, поєднаниий з комунікативно-функціональниий підходом до вживання цих форм у сучасніий
англіий ськіий мові. Тлумачення функціонування синтаксичних структур з безособовими формами
відображає сучасниий підхід до аналізу мовленнєвих структур через їїхнє вживання в дискурсі.
Посібник складається з трьох розділів: інфінітив, герундіий , дієприкметник, кожен з котрих містить
систему вправ, мета яких – навчити студента адекватно сприий мати комунікативно-функціональну
інформацію, що передається засобами граматичних структур з безособовими формами, а також
правильно вживати їїх у відповідному контексті.
У вправах, завданнях і ілюстраціях до правил використано мовниий матеріал, взятиий із сучасноїї
англіий ськоїї і американськоїї літератури, а також словників, які відображають мовні норми сучасноїї
розмовноїї англіий ськоїї мови.
Передбачається, що, працюючи над безособовими формами, студенти самостіий но виконують тести
для самоконтролю та лабораторні роботи в електронному варіанті . Самостіий на робота студентів
перевіряється викладачем.
Посібник включає також зразки модульноїї контрольноїї роботи з теми “ Безособові форми дієслова”
та зразок лабораторноїї роботи для самостіий ного виконання в комп’ютерному класі.
Посібник може бути використаниий на практичних заняттях, під час самостіий ного опрацювання
теми, на консультаціях, при виконанні лабораторних робіт тощо.
Технологія опрацювання теми може бути різною: практичне заняття – самостіий на робота;
практичне заняття – тести для самоконтролю; самостіий на робота – практичне заняття; самостіий на робота
– практичне заняття – лабораторна робота; самостіий на робота – консультація викладача тощо.
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Як готуватися до практичного заняття та як працювати на ньому?
Підготовка до практичного заняття з практичноїї граматики передбачає:
1)прочитати своїї нотатки, зроблені під час пояснення викладачем нового матеріалу;
2)ознаий омитися з матеріалом, викладеним в рекомендованіий 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 "Безособові способи дієслова" виносяться на
екзамен.
2.Ознаий омтесь з чинними вимогами до екзамену.
3.Перечитаий те своїї записи, відповідні розділи підручників.
4.Перегляньте виконані вами практичні завдання.
5.Виконаий те ще раз тематичні тести для самоконтролю.
6.Виконаий те ще раз лабораторні роботи, якщо ви не задоволені своїїм результатом.

