


 Загальна кількість годин – 180 

Модулів – 2 

 Змістових модулів – 4 

Лабораторні – 70 год 



Метою курсу «Практична граматика» є оволодіння 

студентами граматичними нормами англійської мови, що 

передбачає наступні завдання:  

• опис частин мови із їхніми семантичними, 

морфологічними та синтаксичними особливостями; 

• оволодіння правилами словотворення; 

• опис морфологічної структури англійської мови. 

Постановка та вирішення даних завдань є необхідною 

передумовою для розуміння та використання 

різноманітних граматичних конструкцій у писемному та 

усному мовленні. 

Введення граматичного матеріалу відбувається з 

використанням функціонального підходу. 

 

 



 основні положення нормативної граматики англійської 

мови в межах теоретичного матеріалу змістових модулів 

(Grammar as a science, The Noun, The Article, The 

Adjective, The Adverb, The Verb, The Non-finite forms of 

the verb, The Pronoun, The Interrogative sentences, The 

Passive Voice, The Prepositions, The Conjunctions, The 

Numeral; the Non-Finite Forms of the Verb; the Compound 

and Complex Sentence); 

 особливості морфологічної структури англійських слів; 

 морфологічні особливості англійських частин мови; 

парадигми їхніх граматичних форм та категорій. 

 



- правильно вживати граматичні категорії іменника, 

прикметника, прислівника та інших частин мови; 

- використовувати основні часові форми дієслів для 

вираження подій у темпоральній площині теперішнього, 

минулого, майбутнього відповідно до мети висловлювання та 

характеру комунікативної події; 

- утворювати всі типи питальних речень відповідно до 

часових форм; 

- вживати основні лексико-граматичні моделі по темах, 

окреслених матеріалом змістових модулів; 

- знаходити та аналізувати граматичні явища в тексті з 

метою їх правильної інтерпретації; 

- використовувати граматичні структури для досягнення 

різних комунікативних цілей; 

- аналізувати різні типи речень відповідно до мети 

висловлювання та до структури. 

 

 



Змістовий модуль 1. The Modal Verbs. 

Змістовий модуль 2. Non-Finite forms of the 

Verb. 

Змістовий модуль 3. The Syntax. The Simple 

Sentence. 

Змістовий модуль 4. The Syntax. The 

compound Sentence. The Complex Sentence.  

The types of clauses. 
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A sentence is a group of words with a subject 

and a verb that expresses a complete 

thought. 

 Ex. The big, black dog barked at the cat. 

 

 There are specific elements make up 

complete sentences. 

 



●Simple sentence 

●Compound sentence 

●Complex sentence 

●Compound-complex sentence 
 



● Phrases  

● A group of two or more related words 
that is not a subject or verb 

● Prepositions 

● A word or group of words that shows 
the relationship of a noun or pronoun to 
another word in the sentence 

● Common prepositions include: up, 
around, with, down, to behind, on, from 
and by 

● If you’re wondering whether or not a 
word is a preposition, use the sample 
sentence . 

 



 

A sentence that has one independent clause. 



 

A group of words that: 

 

(1) Makes a complete statement 

(2) Has a subject and a verb 



 The subject is the 

 Person 

 Place 

 Thing  

 Quality or ideas 

Nouns 



Ex: 

Elaine is a horrible 

dancer.  

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



A  verb is a word that shows the action or 

state-of-being of the subject of the sentence. 

Examples: 

•Sally sneezed. (Physical action) 

• John thinks. (Mental action) 

•Jesse is my friend. (State of being) 



Elaine should 

register for dance 

lessons at a 

professional dance 

studio. 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



 A preposition is a part of speech that shows a 

relationship between two things.  

• Location (on, under, in) 

• Timing (before, after, during) 

• Direction (from, toward, to)  

 



 The rat is on the yoga 
mat. 

 

 Two things: rat + yoga 
mat 

 Relationship: one is on 
the other 

 

 On is a preposition! 

 



The cat is under the 

table. 

 

Two things: cat + table 

Relationship: one is 

under the other 

 

Under is a preposition! 

 



The simple predicate in a 

sentence is the main verb plus 

any helping verbs. Together, 

they're called a verb phrase.  
 

http://www.shmoop.com/grammar/sentences/
http://www.shmoop.com/grammar/verbs/
http://www.shmoop.com/grammar/verbs/helping-verbs.html



