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■ Вивчення навчальної дисципліни 

«Теоретична граматика англійської мови» 

зорієнтовано на вирішення завдання 

теоретичної підготовки майбутніх філологів; 

підвищення у студентів інтересу до 

теоретичної граматики сучасної англійської 

мови; опанування ґрунтовних знань основних 

принципів та особливостей морфологічної і 

синтаксичної будови сучасної англійської 

мови, що є невід'ємною складовою 

формування професійної компетенції 

майбутніх фахівців.



■ Мета навчальної дисципліни – забезпечити 
фахову підготовку студентів із дисципліни 
«Теоретична граматика англійської мови»; 
ознайомити студентів з найважливішими 
проблемами морфології та синтаксису 
англійської мови у світлі провідних 
принципів системи сучасного 
мовознавства; навчити студентів 
використовувати спеціальні методи 
наукового аналізу граматичних явищ; 
демонструвати дослідницькі прийоми на 
конкретному мовному матеріалі з метою 
розвитку професійного лінгвістичного 
мислення. 



■ Навчальна дисципліна «Теоретична граматика 
англійської мови» активізує процес формування 
таких компетентностей:

• проводити ґрунтовний аналіз і критичне зіставлення різних 
підходів та поглядів на вивчення теоретичних положень і 
проблем морфології та синтаксису сучасної англійської мови;

• оперувати загальнолінгвістичною термінологією та термінологією 
з теоретичної граматики під час вивчення й обговорення 
тематичних питань блоків «Морфологія» та «Синтаксис»;

• інтегрувати та використовувати систематизовані теоретичні та 
практичні знання з суміжних теоретичних та практичних 
філологічних дисциплін з метою комплексно вивчати 
морфологічні та синтаксичні явища в опозиційній кореляції 
“мова :: мовлення”;

• декодувати явища морфології та синтаксису сучасної англійської 
мови у порівнянні з аналогічними явищами в українській та 
російській мовах;

• самостійно опрацьовувати науково-методичну літературу за 
тематикою матеріалу, що вивчається, висувати аргументовані 
судження, ставити та вирішувати наукові завдання.



■ Очікувані результати навчання:
студент вміє надавати правильну 

теоретичну інтерпретацію проблемам 

морфології та синтаксису сучасної 

англійської мови; ілюструвати кожне 

теоретичне положення конкретними 

мовними прикладами; працювати з 

науковою лінгвістичною літературою; 

використовувати набуті теоретичні знання 

у професійній діяльності.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

■ Тема 1. Introduction to the course of theoretical grammar. 

■ Тема 2. The word and its morphemic structure. Categorial 
structure of the word. Grammatical classes of words. 

■ Тема 3. Noun. 

■ Тема 4. Adjective. 

■ Тема 5. Verb. 

■ Тема 6. Verbids. 

■ Тема 7. Functional Parts of Speech. Structural Words. 

■ Тема 8. Syntax as branch of grammar. Syntactic theories. 
General remarks. Theory of word combination. 

■ Тема 9. Sentence as central syntactic unit. Actual division of the 
sentence. Communicative types of sentences. 

■ Тема 10. Simple sentence. 

■ Тема 11. Composite sentence as a polypredicative construction. 
Formal indicators of subordination, types of subordination. 
Complex sentence (semi-complex sentence). Compound 
sentence (semi-compound sentence). 

■ Тема 12. Syntax of the text.


