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FOREWORD  (ПЕРЕДМОВА) 

“Методичний практикум з теоретичної граматики англійської мови 
для студентів факультету іноземних мов (заочна форма навчання)” 
пропонує такі основні форми організації навчального процесу: 

 лекції; 
 практичні заняття; 
 самостійне опрацювання тем; 
 написання рефератів; 
 консультації; 
 екзамен. 

Крім того, студентам пропонується підготувати й захистити курсову 
роботу. 

“Методичний практикум” складається з двох тем: 
1. морфологія (3 лекції, 2 семінари); 
2. синтаксис (2лекції, 1 семінар). 

Технологія опрацювання теми може бути різною. Наприклад: 
Лекція – семінар – самостійна робота; 
Лекція – самостійна робота; 
Самостійна робота – лекція – семінар” 
Самостійна робота – консультація викладача тощо. 
Зверніть увагу на подані нижче скорочення. Ви зустрінетеся з ними 

у тексті цього “Методичного практикуму”. 
 

List of Symbols 
Adj – adjective 

adjj – adjectives 

adv – adverb 

advv - adverbs 

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 

nn – nouns 



pron. – pronoun 

prep. – preposition 

sb – somebody 

sth - something 

V – verb 

Vv - verbs 

Не забувайте про можливості використання Інтернету при написанні 

рефератів та курсових робіт.  



GENERAL RECOMMEDATIONS        

(ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

Як працювати на лекції 
Студентам пропонується працювати за такою схемою: 

1. ознайомитися з планом  лекції, щоб краще розібратися у 

структурі лекції; 

2. уважно слухати лекцію і брати участьу процесі пояснення 

нового матеріалу; 

3. складати коротку анотацію прослуханого; 

4. ознайомитися з основними питаннями лекції і   відповідним 

розділом основного підручника; 

5. прочитати  список рекомендованої літератури; 

6. уважно прочитати свої записи і рекомендовані тексти лекцій 

а також відповідні розділи підручників перед практичними 

заняттями; 

7. проводити самоконтроль. 

Як готуватися до практичного заняття і як 

працювати на ньому 
Підготовка до практичного заняття з теоретичної граматики 

передбачає: 

1. прочитати свої записи та рекомендовані тексти лекцій; 

2. виконувати практичні завдання; 

3. ознайомитися з рекомендованою літературою; 

4. проводити самоперевірку за тестом 

Як самостійно працювати над темою (при написанні 

рефератів і курсових робіт): 
1. ознайомтесь з матеріалом теми, яку слід опрацювати 

самостійно; 

2. визначте завдання, які стоять перед вами; 

3. опрацюйте теоретичні питання; 

4. виконайте практичні завдання; 

5. запишіть свої питання до викладача; ви можете з’ясувати їх 

під час консультації або на наступному практичному занятті. 

 

 

 



Як готуватися до складання іспиту 
1. Виясніть, які теоретичні питання і практичні завдання 

виносяться на екзамен. 

2. Ознайомтесь з чинними вимогами до іспиту. 

3. Перечитайте свої записи, рекомендовані тексти лекцій та 

відповідні розділи підручників 

4. Перегляньте виконані вами практичні завдання. 

5. Виконайте ще раз тематичні тести для самоконтролю. 

6. Складіть план відповіді на запитання до екзамену. 

 

Вимоги до реферату 
 Реферат представляє собою самостійно виконану 

роботу, мета якої – поглиблення та розширення знань. 

 Структура реферату: титульна сторінка, план, 

вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури. 

 До списку використаної літератури заносяться 

теоретичні та практичні роботи, подані в алфавітному порядку та 

оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог. 

 Реферат має бути охайно оформленим, граматично і 

стилістично грамотно написаним. Мова викладу – державна або 

англійська. 

ord is the smallest naming unit [8]. 
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