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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Теоретична граматика англійської мови” складена відповідно 
до освітньо-професійної  (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів  

  

спеціальності (напряму) 035 – філологія 

спеціалізації Германські мови і література 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
 

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни «Теоретична граматика сучасної 
англійської мови» є ознайомлення студентів зі станом наукового знання у цій галузі й подальше 
формування їх навичок наукового мислення та вмінь аналізу емпіричного матеріалу. 

1.2. Основними завданнями дисципліни є такі: визначити об’єкт, предмет, мету й 
завдання теоретичної граматики сучасної англійської мови, з’ясувати її місце серед інших 
мовознавчих наук; ознайомити студентів із традиційними та новітніми методами наукового 
пошуку у галузі теоретичної граматики; охарактеризувати інструменти теоретичного опису 
граматичної системи сучасної англійської мови; розкрити зміст поняття граматичної категорії 
та надати студентам відомості про систему граматичних категорій сучасної англійської мови; 
охарактеризувати основні підходи до вивчення синтаксичної будови англійського речення; 
скерувати студентів на самостійний пошук релевантних наукових джерел, їх критичний аналіз 
та вироблення власного погляду на досліджувані проблеми; сформувати в молодих науковцях 
навички роботи з емпіричними даними, відповідальність та наукову чесність. 

1.3. Кількість кредитів – 1,5. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 54. 
 

      1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
7-й 

Лекції 
 24 год. 

Лабораторні заняття 
 год. 

Самостійна робота 
 30 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 
 Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання: 
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знати:  об'єкт та предмет теоретичної граматики сучасної англійської мови, її мету та 
завдання відповідно до напрямків наукової граматичної думки; методи граматичного опису 
англійської мови та місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін; основні 
морфологічні й синтаксичні категорії сучасної англійської мови; актуальні напрями розвитку 
граматичної теорії сучасної англійської мови;  

вміти: лінгвістично коректно мислити; узагальнювати інформацію з різних наукових 
джерел, надавати пояснення й обґрунтування граматичним явищам у зв’язному викладенні; 
самостійно аналізувати англомовний граматичний матеріал. 

  
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ  1. Морфологія сучасної англійської мови 

Тема 1.1. Теоретична граматика англійської мови як галузь лінгвістики 
Тема 1.2. Частини мови 
Тема 1.3. Іменник та артикль 
Тема 1.4. Прикметник та прислівник 
Тема 1.5. Дієслово: категоріальне значення, морфемна структура, лексико-граматичні підкласи, 
система граматичних категорій 
Тема 1.6. Займенник та числівник 

Розділ 2. Синтаксис сучасної англійської мови 
Тема 2.1. Синтаксис та його одиниці. Група слів. 
Тема 2.2. Англійське речення: формальний, семантичний та функціональний аспекти. 
Структурна класифікація англійських речень 
Тема 2.3. Конституенти простого англійського речення. Конституенти складного англійського 
речення 
Тема 2.4. Семантична будова англійського речення 
Тема 2.5. Комунікативна структура англійського речення  
Тема 2.6. Прагматика англійського речення 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Морфологія сучасної англійської мови 
Тема 1. Теоретична 
граматика англійської 
мови як галузь 
лінгвістики 

2 2    

Тема 2. Частини мови 5 2   3 
Тема 3. Іменник та 
артикль 

5 2   3 

Тема 4. Прикметник та 
прислівник 

5 2   3 

Тема 5. Дієслово: 
категоріальне значення, 
морфемна структура, 
лексико-граматичні 
підкласи, система 
граматичних категорій 

5 2   3 
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Тема 6. Займенник та 
числівник 

5 2   3 

Разом за розділом 1 27 12   15 
Розділ 2. Синтаксис сучасної англійської мови 

Тема 1. Синтаксис та 
його одиниці. Група 
слів 

2 2    

Тема 2. Англійське 
речення: формальний, 
семантичний та 
функціональний 
аспекти. Структурна 
класифікація 
англійських речень 

5 2   3 

Тема 3. Конституенти 
простого англійського 
речення. . 
Конституенти 
складного англійського 
речення 

5 2   3 

Тема 4. Семантична 
будова англійського 
речення 

5 2   3 

Тема 5. Комунікативна 
структура англійського 
речення 

5 2   3 

Тема 6. Прагматика 
англійського речення 

5 2   3 

Разом за розділом 2 27 12   15 
Усього годин  54 24   34 

 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 
 

№ 

з/п 

Назва підтеми та пункту  Кількість 

годин 

Форма 
контролю 

Розділ 1 
 

Тема 1.2., п. 3 (Співвідношення граматики з іншими 
складниками лінгвістичного опису. Частини 
мови:альтернативні підходи до виокремлення та 
класифікації). Підготовка проекту з морфології сучасної 
англійської мови 

3 презентація 
поточний 

тест 

 Тема 1.3., п.2 (Лексико-семантичні класи іменників. 
Збірні іменники). Підготовка проекту з морфології 
сучасної англійської мови 

3 презентація, 
аналітичний 

огляд 

 Тема 1.4., п.6 (Прислівник), п.7 (Категоріальний статус 
а-прикметників). Підготовка проекту з морфології 
сучасної англійської мови 

3 презентація, 
аналітичний 

огляд 

 Тема 1.5, ,  п.5 (Вербіди). Підготовка проекту з 3 презентація, 
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морфології сучасної англійської мови аналітичний 
огляд 

 Тема 1.6.  (Займенники та числівники). Подання проекту 
з морфології сучасної англійської мови 

3 презентація 
поточний 

тест 

Розділ 2 
 

Тема 2.2., п. 3 (Структурна класифікація англійських 
речень). Підготовка проекту із синтаксису сучасної 
англійської мови 

3 презентація, 
поточний 

тест 

 Тема 2.3. Аналіз структури речень с.48-49 [4]. Аналіз 
семантичних відносин між конституентами складного 
речення с.50 [4]. Підготовка проекту із синтаксису 
сучасної англійської мови  

3 презентація 

 Тема 2.4. Аналіз семантичної будови англійського 
речення. Глибинні ролі. Фреймові структури. 

3 Презентація, 
аналітичний 

огляд 

 Тема 2.5. Комунікативна структура англійського речення. 
Членування речення на дане-нове, тему-рему.  

3  

 Тема 2.6. Завдання 1, 2, 3 с. 53-55 [4]. Подання проекту із 
синтаксису сучасної англійської мови 

3 презентація 

Разом 30  

 
7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю (поточний): врахування активності студентів на лекціях 
(характер питань, відповіді на проблемні питання лектора)  
2. Метод письмового контролю: індивідуальний реферат  
3. Метод тестового контролю: тест на множинний вибір  
4. Метод самоконтролю 

8. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(заліков

а 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

30 30   60 40 100 
 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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9. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Blokh M.Y. A  Course in Theoretical English Grammar. – M., 1983, 2000. – 383 p. 
2. Volkova L.M. Theoretical Grammar of English: Modern Approach. – К: Освіта України, 

2009. – 253 p. 
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика английского 

языка. – М., 1981. – 285 c. 
4. Морозова О.І. Теоретична граматика сучасної англійської мови: матеріали до 

лекційного курсу та завдання для самостійної роботи. – Харків, 2010. – 60 с. 
5. Морозова О.І., Паповянц Е.Г. Методичні вказівки та матеріали до курсу теоретичної 

граматики сучасної англійської мови (морфологія) для студентів 4 курсу факультету іноземних 
мов. – Харків, 2000. – 48 c. 

 
Допоміжна література 

 1. Bocharova M.V. Theoretical English Grammar. Part. 1: Morphology. – Изд-во 
Воронежского госуниверситета, 2007. – 47 c. 

 2. Khlebnikova I.B. Essentials of English Morphology. –  M., 1994. -90 р.  
 3. Rayevska N.M. Modern English Grammar. –  K., 1976.  -  304 c. 
 4. Valeika L., Buitkienė J. An Introductory Course in Theoretical English Grammar. – Vilnius, 

2003. – 136 p. 
 5. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика современного 

английского языка. – М.: Высшая школа, 2007. – 368 с. 
  

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

Матеріали веб-сайту englishtips.org; twirpx 
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