
ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Англійська 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна 
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти 

знаннями про граматичну систему мови у всій сукупності її компонентів (лінгвістичних, 

прагматичних, дискурсивних) та основними методами аналізу основних одиниць морфологічного і 

синтаксичного рівнів мови; критично оцінювати відповідні праці з теоретичної граматики; 

аналізувати проблеми сучасної теоретичної граматики англійської мови; використовувати сучасні 

аналітичні методи у вивченні різноманітних граматичних явищ; самостійно використовувати основну 

і додаткову літературу для аналізу; здійснювати пошук необхідної теоретико-граматичної інформації; 

критично аналізувати, інтерпретувати і порівнювати інформацію, отриману з автентичних джерел; 

висловлювати власну думку з питань різних граматичних явищ. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Граматика в системній концепції мови. Одиниці мови. Парадигма та 

теорія протилежностей. Частини мови. Граматичні категорії іменника. Займенники в англійській 

мові. Прикметники та прислівники в англійській мові. Дієслово. Словотвір. Синтаксис. 

Синтагматичні зв’язки слів. 

 

Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загальної кількості годин. 

 
 

Форми (методи) навчання: лекції-дискусії з елементами проблемності, мозкового штурму, 

ілюстрування навчального матеріалу за допомогою слайдів, переглядом автентичних відеоматеріалів; 

практичні заняття із використанням ігрових методів навчання, індивідуальних дослідницьких 

проектів, групових обговорень. 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист індивідуальних 

дослідницьких завдань (проектів). 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Орловська О. В. Теоретична граматика англійської мови: методичні рекомендації для студентів 

напряму підготовки «Філологія. Англійська мова і література» / О. В. Орловська. – Хмельницький : 

ХНУ, 2014. – 36 с. 

2. Теоретична граматика сучасної англійської мови. Навчальний посібник. – Вінниця : НОВА 

КНИГА, 2008. – 352 с. 

3. Харитонов І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови / І. К. Харитонов. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2007. — 160 с. 

4. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar / M.Y. Blokh – M., 2000. – 143 р. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4194 

 
 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Орловська О. В. 


