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2. Зміст НМК. 

3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 

4. Навчальна  програма дисципліни. 

5. Робоча програма навчальної дисципліни. 

6. Тести 

7. Методичні рекомендації та розробки до практичних занять. 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

9. Конспект лекцій з дисципліни. 

10.  Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Витяг із ОПП 

Курс висвітлює основні проблеми граматичної підсистеми 

мови(граматичне значення, граматична категорія, граматична форма, 

транспозиція тощо), а також сучасні методи лінгвістичного аналізу, які 

застосовуються з метою вивчення граматичної системи мови. Курс 

складається з двох основних розділів – «Морфологія» та «Синтаксис». Розділ 

«Морфологія» має за мету вивчення проблеми частин мови на 

парадигматичному та синтагматичному рівнях. Розділ «Синтаксис» 

висвітлює основні одиниці синтаксису,їхню класифікацію, систему зв’язків, 

засобів, нові напрямки вивчення синтаксичної будови мови, розглядає 

речення на до комунікативному та комунікативному рівнях (прагматична 

транспозиція речення, співвідношення семантики та прагматики речення). 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретична 

граматика” складена  відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки 0203 Гуманітарні (спеціальності)  6.020303 Філологія Мова і 

література (англійська). 

 

1. Предметом  вивчення виступає устрій сучасної граматики англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням практичної граматики, 

практики усного та писемного мовлення, вступу до загального мовознавства, 

стилістики. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1. Морфологічна система сучасної англійської мови. 



Кредит 2. Частини мови як граматичні класи слів. 

Кредит 3. Синтаксична система сучасної англійської мови. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою курсу є надання студентам  знань про теоретичні аспекти 

морфологічної та синтаксичної систем сучасної  англійської мови.  

практична: формувати у студентів розуміння структури і системи 

англійської мови, знайомить їх з основними методами дослідження 

граматичних явищ. 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення 

до оволодіння як   мовою, так і культурою англомовних країн; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої 

освіти, що стане передумовою їх наступного професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх зі структурою і системою англійської мови за допомогою 

залучення до виконання професійно орієнтованих завдань спрямованих на 

розвиток іншомовних умінь; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 узагальнення та систематизація знань про граматичну структуру 

сучасної англійської мови;  

 ознайомлення студентів з теоретичними основами морфології та 

синтаксису та проблемними питаннями теоретичної граматики 

англійської мови;  



 надання розуміння граматичної будови англійської мови  як сукупності 

елементів, які складають організовану структуру та цілісну систему;  

 розвиток критичного мислення через аналіз різних інтерпретацій 

проблемних питань теоретичної граматики; 

 розвиток і вдосконалення навичок студентів щодо практичного 

використання граматичних форм та структур у різних стилях мовлення. 

 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: загальнокультурна, загально навчальна, 

полікультурна та комунікативна компетентності. 

  ІІ. Фахові: граматична, лінгвістична, науково-дослідна, соціальна та 

культурологічна. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться __90__ 

години/____3____ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Морфологічна система сучасної англійської мови 

  Тема 1. Мета та основні поняття курсу теоретичної граматики. 

Історія граматичних досліджень. Завдання курсу теоретичної граматики 

англійської мови в порівнянні з практичною граматикою. Загальна 

характеристика граматичної будови сучасної англійської мови. Морфологія і 

синтаксис як основні підрозділи граматики. Відносність поділу. Мовні рівні 

та їх одиниці. План вираження та план змісту мовних одиниць. 

Парадигматичні та синтагматичні відносини у граматиці. Історія 

граматичних досліджень. Класична наукова граматика. Структурна 

граматика. Трансформаційна граматика. Системний та структурний підходи 

до дослідження граматичної будови сучасної англійської мови. 

Тема 2. Морфемна та категоріальна структура слова. Слово і 

морфема як одиниці морфології та проблема їх визначення. Традиційна 

класифікація морфем. Поняття нульової морфеми. Поняття дистрибуції. Типи 



дистрибуцій. Дистрибутивна класифікація морфем. Поняття граматичного 

значення, граматичної форми та граматичної категорії. Типи граматичних 

форм і їх питома вага в сучасній англійській мові. Проблема неідіоматичних 

аналітичних форм. Структура бінарної опозиції. Нейтралізація опозицій. 

Кредит 2. Частини мови як граматичні класи слів. 

Тема 3. Частини мови. Частини мови як граматичні класи слів. Критерії 

визначення частин мови в традиційній граматиці. Знаменні й службові 

частини мови. Проблема статусу займенника. Полева структура частин мови. 

Проблема адекватності традиційної класифікації. Теорія синтаксичних класів 

слів.  

Тема 4. Граматичні властивості іменника. Визначення іменника як 

частини мови. Класифікація іменника. Категорія числа у різних класах 

іменника. Теорії відмінка в сучасній англістиці. Проблема категорії роду. 

Артикль як категорія означеності/неозначеності іменника. 

Тема 5. Загальна характеристика дієслова та його граматичні 

властивості. Визначення дієслова як частини мови. Класифікація дієслів. 

Підкласи знаменних та допоміжних дієслів. Напіваналітичний характер 

категорії особи і числа в сучасній англійській мові. Категорія часу. Проблема 

майбутнього часу. Категорія виду. Категорія стану. Проблема форм 

“середнього” стану. Проблема конструкції be + Participle II. Категорія 

способу дієслова. Класифікації умовного способу. Проблема наказового 

способу. 

Тема 6. Загальна характеристика граматичних категорій особових 

та безособових форм дієслова. Змішаний характер властивостей 

безособових форм дієслова. Інфінітив як початкова форма дієслівної 

парадигми. Дієслівні та субстантивні властивості інфінітива. Проблема 

“частки” to. Герундій у порівнянні з інфінітивом. Герундій і віддієслівний 

іменник. Дієприкметник у порівнянні з герундієм. Семантично-

функціональна характеристика дієприкметників І та ІІ. 

 



Кредит 3. Синтаксична система сучасної англійської мови 

Тема 1. Актуальне членування речення проблема визначення 

комунікативних типів речення Актуальне членування речення та проблема 

визначення комунікативних типів речення. Тема, рема і перехід в 

інформаційній структурі речення. Засоби рематизації компонентів простого 

речення. Традиційний поділ речень за комунікативним наміром мовця. 

Теорія комунікативного поділу речень Ч. Фріза. Комунікативні типи в світлі 

актуального членування речень. Проміжні комунікативні типи речень. 

 Тема 2. Теорії простого речення в сучасній лінгвістиці. Традиційна 

модель членів речення. Проблема другорядних членів. Аналіз речення за 

безпосередньо складовими. Елементарне просте речення. Парадигматика 

простого речення. Ядерне речення і трансформи. Процедури синтаксичної 

деривації.  

Тема 3. Синтаксичні процеси. Головні члени речення. Їх типи. 

Другорядні члени речення. Їх типи. Структурна схема речення. Елементарне 

речення.Синтаксичні процеси. 

Тема 4. Складне та ускладнене речення. Складне речення як полі 

предикативна структура. Розмежування складносурядних і складнопідрядних 

речень. Проблема складносурядного речення. Типи сурядності.  Принципи 

класифікації складнопідрядних речень. Одно- і двохчленні складнопідрядні 

речення. Типи підрядного зв’язку в складному реченні. Статус ускладненого 

речення. Моделі породження ускладненого речення. Ускладнене речення в 

традиційній граматиці. Класифікація ускладнених речень за М.Я. Блохом. 

. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского 

языка. –  

М.,1985. 



2. Блох М.Я.Вопросы изучения грамматического строя языка. – М., 

1976. 

3.Блох М.Я.Теоретическая грамматика английского языка. (A Course in  

Theoretical English Grammar). – M., 2000. 

4. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М., 2004. 

5. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. – М., 1990. 

6. Гальперин И.Р.Текст как объект лингвистического исследования. – 

М.,1981. 

7. Ильиш Б. А. Строй современного английского языка. (The Structure of 

Modern  

English). – JI., 1971. 

8. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского 

языка.  –  

К., 1974. 

9. Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике 

(Theoretical  

Grammar Through Practice). – Л., 1973. 

10. Плоткин В.Я. Строй английского языка. – М., 1989. 

 

 

 

Допоміжна 

1. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. 

2. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – К., 

1971. 

3. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957. 

4. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 

5. Функциональная семантика синтаксических конструкций: Сборник/ 

Отв. ред.  

Блох М.Я. – М., 1985. 



6. Bach E. Syntactic Theory. – N.Y., 1974. 

7. Bolinger D. Meaning and Form. – Ldn.and N.Y., 1977. 

8. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambr., Mass., 1965. 

9. Chomsky N. Language and Mind. – N.Y., 1972. 

10. Fries Ch.C. The Structure of English. – N.Y., 1952. 

11. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. English Grammar. – M., 1964. 

12. Gleason H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics. – N.Y., 1961. 

13. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – Lnd, 1985. 

14. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. –Ldn., 1976. 

15. Irtenyeva N.F., Barsova O.M., Blokh M.Y., Shapkin A.P. A Theoretical 

English  

Grammar. – M., 1969. 

16. Leech G., Svartvik I. A Communicative Grammar of English. – M., 1983. 

17. Nida E. Morphology. – Ann Arbor, 1965. 

18. Palombara L.E. An Introduction to Grammar: Traditional, Structural,  

Transformational. – Cambr., Mass., 1976. 

19. Raevskaya N.N. Modern English Grammar. – K., 1967. 

20. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical.  – Oxf., 1950. 

 

Інформаційні ресурси 

 

        1. www.ksu/ru 

        2. www/nbu/gov.ua/portal  

        3. library.krasu.ru  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за 

поточними результатами успішності студентів 

 

Засоби діагностики успішності навчання   

http://www.ksu/


Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані 

методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 

особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. 

Діагностичне забезпечення  рівня успішності навчання повинно 

здійснюватися на основі принципів системності, систематичності і 

послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 

5. Робоча програма навчальної дисципліни. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра англійської мови і літератури  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ 

Н. І. Василькова  

31 серпня 2017 р. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 
Нормативна 

(за вибором) 

 

Напрям підготовки 

6.020303. Філологія 

«Мова і література 

(англійська)» 

Самостійна робота –

36 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Філологія «Мова і 

література (англійська)» 

Рік підготовки 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

20 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 



36 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить: навчання – лекції – 20 годин, 

практичні – 34 години,  самостійна робота - 36 годин (65% / 

35%). 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою курсу є надання студентам  знань про теоретичні аспекти 

морфологічної та синтаксичної систем сучасної  англійської мови.  

практична: формувати у студентів розуміння структури і системи 

англійської мови, знайомить їх з основними методами дослідження 

граматичних явищ. 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення 

до оволодіння як   мовою, так і культурою англомовних країн; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої 

освіти, що стане передумовою їх наступного професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх зі структурою і системою англійської мови за допомогою 

залучення до виконання професійно орієнтованих завдань спрямованих на 

розвиток іншомовних умінь; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 узагальнення та систематизація знань про граматичну структуру 

сучасної англійської мови;  

 ознайомлення студентів з теоретичними основами морфології та 

синтаксису та проблемними питаннями теоретичної граматики 

англійської мови;  

 надання розуміння граматичної будови англійської мови  як сукупності 

елементів, які складають організовану структуру та цілісну систему;  



 розвиток критичного мислення через аналіз різних інтерпретацій 

проблемних питань теоретичної граматики; 

 розвиток і вдосконалення навичок студентів щодо практичного 

використання граматичних форм та структур у різних стилях мовлення. 

 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: загальнокультурна, загально навчальна, 

полікультурна та комунікативна компетентності. 

  ІІ. Фахові: граматична, лінгвістична, науково-дослідна, соціальна та 

культурологічна. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Морфологічна система сучасної англійської мови 

Тема 1. Мета та основні поняття курсу теоретичної граматики. Історія 

граматичних досліджень. Запдання курсу теоретичної граматики 

англійської мови в порівнянні з практичною граматикою. Загальна 

характеристика граматичної будови сучасної англійської мови. Морфологія і 

синтаксис як основні підрозділи граматики. Відносність поділу. Мовні рівні 

та їх одиниці. План вираження та план змісту мовних одиниць. 

Парадигматичні та синтагматичні відносини у граматиці.Історія граматичних 

досліджень. Прескриптивна грамматика. Класична наукова граматика. 

Структурна граматика.Трансформаційна граматика. Системний та 

структурний підходи до дослідження граматичної будови сучасної 

англійської мови. 

Тема 2. Морфемна та категоріальна структура слова. Слово і морфема як 

одиниці морфології та проблема їх визначення. Традиційна класифікація 

морфем. Поняття нульової морфеми. Алоемічна теорія в морфології. Поняття 

морфа, аломорфа і морфеми. Поняття дистрибуції. Типи дистрибуцій. 

Дистрибутивна класифікація морфем.Поняття граматичного значення, 

граматичної форми та граматичної категорії. Типи граматичних форм і їх 

питома вага в сучасній англійській мові. Проблема неідіоматичних 

аналітичних форм. Структура привативної бінарної опозиції. Нейтралізація 

опозицій. 

 

Кредит 2. Частини мови як граматичні класи слів. 

Тема 3. Частини мови. Частини мови як граматичні класи слів. Критерії 

визначення частин мови в традиційній граматиці. Знаменні й службові 

частини мови. Проблема статусу займенника. Полева структура частин мови. 

Проблема адекватності традиційної класифікації. Теорія синтаксичних класів 

слів.  

Тема 4. Граматичні властивості іменника. Визначення іменника як 

частини мови. Класифікація іменника. Категорія числа у різних класах 

іменника. Теорії відмінка в сучасній англістиці. Проблема категорії роду. 

Артикль як категорія означеності/неозначеності іменника. 



Тема 5. Загальна характеристика дієслова та його граматичні 

властивості. Визначення дієслова як частини мови. Класифікація дієслів. 

Підкласи знаменних та допоміжних дієслів. Напіваналітичний характер 

категорії особи і числа в сучасній англійській мові. Категорія часу. Проблема 

майбутнього часу. Категорія виду. Категорія стану. Проблема форм 

“середнього” стану. Проблема конструкції be + Participle II. Категорія 

способу дієслова. Класифікації умовного способу. Проблема наказового 

способу. 

Тема 6. Загальна характеристика граматичних категорій особових та 

безособових форм дієслова. Змішаний характер властивостей безособових 

форм дієслова. Інфінітив як початкова форма дієслівної парадигми. Дієслівні 

та субстантивні властивості інфінітива. Проблема “частки” to. Герундій у 

порівнянні з інфінітивом. Герундій і віддієслівний іменник. Дієприкметник у 

порівнянні з герундієм. Семантично-функціональна характеристика 

дієприкметників І та ІІ. 

 

Кредит 3. Синтаксична система сучасної англійської мови 

Тема 7. Актуальне членування речення проблема визначення 

комунікативних типів речення. Актуальне членування речення та 

проблема визначення комунікативних типів речення. Тема, рема і перехід в 

інформаційній структурі речення. Засоби рематизації компонентів простого 

речення. Традиційний поділ речень за комунікативним наміром мовця. 

Теорія комунікативного поділу речень Ч. Фріза. Комунікативні типи в світлі 

актуального членування речень. Проміжні комунікативні типи речень. 

Тема 8. Теорії простого речення в сучасній лінгвістиці. Традиційна 

модель членів речення. Проблема другорядних членів. Аналіз речення за 

безпосередньо складовими. Елементарне просте речення. Парадигматика 

простого речення. Ядерне речення і трансформи. Процедури синтаксичної 

деривації. 

Тема 9. Синтаксичні процеси. Головні члени речення. Їх типи. Другорядні 

члени речення. Їх типи. Структурна схема речення. Елементарне 

речення.Синтаксичні процеси. 

Тема 10. Складне та ускладнене речення. Складне речення як полі 

предикативна структура. Розмежування складносурядних і складнопідрядних 

речень. Проблема складносурядного речення. Типи сурядності.  Принципи 

класифікації складнопідрядних речень. Одно- і двохчленні складнопідрядні 

речення. Типи підрядного зв’язку в складному реченні. Статус ускладненого 

речення. Моделі породження ускладненого речення. Ускладнене речення в 

традиційній граматиці. Класифікація ускладнених речень за М.Я. Блохом. 

. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 



Назви змістових 

модулів і тем 
денна форма 

Усього  У тому числі 

л п Лаб інд с.р. 

Кредит 1. 

Морфологічна система сучасної англійської мови 

Тема 1. Мета та основні 

поняття курсу 

теоретичної граматики. 

Історія граматичних 

досліджень. 

8 2 2   4 

Тема 2. Морфемна та 

категоріальна структура 

слова. 

10 2 4   4 

 

 

 18 4 6   8 

Кредит 2.  

Частини мови як граматичні класи слів. 

Тема 3. Частини мови 12 2 4   6 

Тема 4. Граматичні 

властивості іменника. 

10 2 4   4 

Тема 5. Загальна 

характеристика 

дієслова та його 

граматичні властивості. 

16 2 8   6 

Тема 6. Загальна 

характеристика 

граматичних категорій 

особових та 

безособових форм 

дієслова. 

6 2 2   2 

 44 8 18   18 

Кредит 3.  

Синтаксична система сучасної англійської мови 

Тема 7. Актуальне 

членування речення 

проблема визначення 

комунікативних типів 

речення. 

 

6 

 

2 

 

2 

  

 

 

2 

Тема 8. Теорії простого 

речення в сучасній 

лінгвістиці. 

 

6 

2 

 

2 

 

  2 

Тема 9. Синтаксичні 

процеси. 

 

6 

 

2 

 

2 

  

 

 

 

2 



Тема 10. Складне та 

ускладнене речення  

10 

 

2 

 

4   

 

 

4 

 28 8 10   10 

Разом: 
90 20 34   36 

 

                                                                  

                                            

4. Теми практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Мета та основні поняття курсу теоретичної 

граматики. Історія граматичних досліджень. 

2 

2 Тема 2. Морфемна структура слова. 2 

3 Тема 2. Категоріальна структура слова. 2 

4 Тема 3. Частини мови. Знаменні частини мови. 2 

5 Тема 3. Частини мови. Службові частини мови. 2 

6 Тема 4. Загальна характеристика іменника як частини 

мови. Класифікація іменників. 

2 

7 Тема 4. Граматичні властивості іменника. Категорії. 2 

8 Тема 5. Загальна характеристика дієслова як частини 

мови. Класифікація дієслів. 

2 

9 Тема 5. Дієслово. Категорія часу. 2 

10 Тема 5. Дієслово. Категорія аспекту. 2 

11 Тема 6. Дієслово. Категорія стану. 2 

12 Тема 7. Граматичні  категорії особових та безособових 

форм дієслова 

2 

13 Тема 8. Актуальнее членування речення проблема 

визначення комунікативних типів речення. 

2 

14 Тема 9. Структурна класифікація простого речення в 

сучасній лінгвістиці. 

2 

15 Тема Класифікація членів речення 2 

16 Тема 10. Проблема складносурядного речення. Типи 

сурядності 

2 

17 Тема 10. Принципи класифікації складнопідрядних 

речень. 

2 

 Разом: 34 

 

 

5. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Загальна характеристика граматичної будови сучасної 4 



англійської мови. Морфологія і синтаксис як основні 

підрозділи граматики 

2 Традиційна класифікація морфем. Дистрибутивна 

класифікація морфем. Нейтралізація опозицій. 

4 

3 Частини мови як граматичні класи слів. Проблема 

адекватності традиційної класифікації. Теорія 

синтаксичних класів слів. Знаменні частини мови. 

Службові частини мови. 

6 

4 Класифікація іменника. Граматичні властивості 

іменника. Категорії. 

4 

5 Класифікація дієслів. Категорія часу. Категорія аспекту. 

Категорія стану. 

6 

6 Змішаний характер властивостей безособових форм 

дієслова. 

2 

7 Аналіз речення за безпосередньо складовими. 

Парадигматика простого речення.  

2 

8 Тема, рема і перехід в інформаційній структурі речення. 

Засоби рематизації компонентів простого речення.  

2 

9 Розмежування складносурядних і складнопідрядних 

речень.  

2 

10 Проблема складносурядного речення. Принципи 

класифікації складнопідрядних речень. 

4 

 Разом: 36 

 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

- Підготувати презентацію на основі огляду оригінальних наукових 

джерел з однієї з запропонованих тем: 

 

1 Secondary parts of the sentence. Difficulties of their classification. 

2 Subordinate clauses and difficulties of their classification. 

3 Various classifications of sentences. 

4 Parts of speech and different principles of their classification. 

5 Controversial problems of part of speech classification: pronouns. 

6 Controversial problems of part of speech classification: adverbs. 

7 Different interpretations of the meaning of the English articles. The main 

functions of the English articles. 

8. The number of moods in Modern English. Various interpretations 

9 Controversial problem of part of speech classification. 

10 Various interpretations of the Continuous Forms. 

11 The category of case of English nouns. Various interpretations. 

12 Notional words and function words in Modern English. Various 

interpretations 

13 The category of time-correlation. Various interpretations of the Perfect 

Forms. 



14 The category of tense in Modern English. Various interpretations. 

15 Predicativity. Means of expressing predicativity. Various interpretations. 

16 The category of voice in Modern English. Various interpretations 

17 Theoretical and practical difficulties of the study of articles. 

18 The category of mood in Modern English. Difficulties of classification of 

Mood-forms. 

19 Various passive constructions in Modern English. 

20 The category of aspect in Modern English. Various interpretations. 

21 The number of voices in Modern English. Various interpretations. 

22 Means of expressing gender in Modern English. 

23 Controversial problems of the part of speech classification: verbals. 

24 Modality. Means of expressing modality. Various interpretations. 

25 The problem of analytical forms in the system of English Moods 

 

 

7. Методи навчання 

 Аналіз теоретичного матеріалу 

 Написання есе та докладу 

 Опитування 

 Дискусія  

 Аналіз різноманітних англомовних текстів 

 

 

8. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці 

підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 

практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 

певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 

самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє 

самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 

допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 



- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 

відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 

закріплення здобутих знань; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах. 

3) виконання контрольних завдань. Rонтроль передбачає перевірку стану 

засвоєння визначеної системи елементів знань/ Завдання для контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 

репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи 

знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання 

репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Система 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення до 

національної та європейської (ECTS) шкали представлені в таблиці . 

4) Підсумковий контроль знань студентів: Підсумковий контроль знань 

студентів здійснюється з урахуванням накопичення балів за кредити та за 

екзамен. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Назва теми/Вид роботи 

Макс. к-ть 

балів 

 

Кредит № 1 

Морфологічна система сучасної англійської мови 
 

Ааудиторна робота 45 

 

Самостійна робота 25 

 

к/р  Морфологічна система сучасної англійської 

мови 
30 

 

Разом: 100 

Кредит № 2 

Частини мови як граматичні класи слів. 
 

Ааудиторна робота 75 

Самостійна робота 25 

 

Разом: 100 

Кредит № 3  

Синтаксична система сучасної англійської мови 
 

Ааудиторна робота 45 

 

Самостійна робота 25 

 



 к/р Синтаксична система сучасної англійської мови 30 

 

Разом: 100 

Разом за дисципліну: 300/3х60% 

Екзамен: 40 

Разом за дисципліну: 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS Сума балів  
Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

А 90 – 100 5 (відмінно)    

 

зараховано 
В 80-89 

4 (добре)  
С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

Е  50-54 

FX 35-49 2 (не задовільно) 
не 

зараховано  

 

10. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма. 

2. Варіанти завдань до контрольних робіти з дисципліни  «Теоретична 

граматика». 

3. Навчальна та наукова література. 

4. Методичні вказівки. 

5. Конспект лекцій. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского 

языка.  

– М.,1985. 

2. Блох М.Я.Вопросы изучения грамматического строя языка. – М., 

1976. 

3.Блох М.Я.Теоретическая грамматика английского языка. (A Course in  

Theoretical English Grammar). – M., 2000. 

4. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М., 2004. 

5. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. – М., 1990. 

6. Гальперин И.Р.Текст как объект лингвистического исследования. –  

М.,1981. 

7. Ильиш Б. А. Строй современного английского языка. (The Structure of  

Modern English). – JI., 1971. 



8. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского 

языка.   

– К., 1974. 

9. Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике 

(Theoretical  

Grammar Through Practice). – Л., 1973. 

10. Плоткин В.Я. Строй английского языка. – М., 1989. 

 

Допоміжна 

1. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. 

2. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – К.,  

1971. 

3. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957. 

4. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 

5. Функциональная семантика синтаксических конструкций: Сборник/ 

Отв.  

ред. Блох М.Я. – М., 1985. 

6. Bach E. Syntactic Theory. – N.Y., 1974. 

7. Bolinger D. Meaning and Form. – Ldn.and N.Y., 1977. 

8. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambr., Mass., 1965. 

9. Chomsky N. Language and Mind. – N.Y., 1972. 

10. Fries Ch.C. The Structure of English. – N.Y., 1952. 

11. Ganshina M.A., Vasilevskaya N.M. English Grammar. – M., 1964. 

12. Gleason H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics. – N.Y., 1961. 

13. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – Lnd, 1985. 

14. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. –Ldn., 1976. 

15. Irtenyeva N.F., Barsova O.M., Blokh M.Y., Shapkin A.P. A Theoretical  

English Grammar. – M., 1969. 

16. Leech G., Svartvik I. A Communicative Grammar of English. – M., 1983. 

17. Nida E. Morphology. – Ann Arbor, 1965. 

18. Palombara L.E. An Introduction to Grammar: Traditional, Structural,  

Transformational. – Cambr., Mass., 1976. 

19. Raevskaya N.N. Modern English Grammar. – K., 1967. 

20. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical.  – Oxf., 1950. 

 

Інформаційні ресурси 
        1. www.ksu/ru 

        2. www/nbu/gov.ua/portal  

        3. library.krasu.ru  

 

 

Питання що виносяться до екзамену з курсу «Теоретична граматика» 

 

BASIC LINGUISTIC NOTIONS. 

1.Language and speech. 

http://www.ksu/


2. General principles of grammatical analysis. 

3. General characteristics of language as a functional system. 

4. General characteristics of linguistic units. 

5. General characteristics of the grammatical structure of language 

GRAMMATICAL  MEANING. GRAMMATICAL CATEGORIES. 

1. Grammatical meaning. 

2. Grammatical categories. 

THE PARTS OF SPEECH PROBLEM.  
1. The classical parts of speech theory. 

2. Functional approach to parts of speech problem. 

3. Distributional approach to the parts of speech classification. 

4. Complex approach to the parts of speech problem. 

 THE NOUN 

1. General characteristics. 

2. The category of number 

3. The category of case. 

4. The Problem of Gender in English. 

THE VERB 

1. General characteristics. 

2. Classifications of English verbs. 

3. The category of Voice. 

4. The category of Tense. 

5. The Category of Aspect. 

6. The Category of Person. 

7. The Category of Number. 

 8. The category of temporal correlation. 

 9. The category of Mood. 

 10. Mood and Modality. 

 11. Oppositional reduction of verbal categories. 

NON-FINITE FORMS OF THE VERB 

 1. The infinitive and its properties. The categories of the infinitive. 

 2. The gerund and its properties. The categories of gerund. The notion of half-

gerund. 

 3. The present participle, the past participle, and their properties. 

THE ADJECTIVE 

   1. A general outline of the adjective. 

   2. Classification of adjectives. 

   3. The problem of the stative. 

   4. The category of comparison. 

THE ADVERB 

  1. A general outline of the adverb. 

  2. Classification of adverbs (semantic features). 

  3. Structural types of adverbs (morphological features). 

FUNCTIONAL PARTS OF SPEECH 
   1. A general outline of functional parts of speech. 



   2. The articles. 

   3. The preposition. 

   4. The conjunction. 

   5. The particle. 

   6. The interjection. 

   7. The modal word. 

SYNTAX. BASIC SYNTACTIC NOTIONS. 

1. Morphology and Syntax 

2. Kinds of syntactic theories. 

3. Basic syntactic notions. 

4. Syntactic relations. 

THE WORD-GROUP THEORY 

1. Definition and general characteristics of the word-group. 

2. Classification of word-groups. Subordinate word-groups. 

3. The noun-phrase (NP). 

4. The verb-phrase. Predicative word-groups. 

THE SENTENCE AND THE UTTERANCE 

1. The sentence. 

2. The utterance. 

THE TEXT, TEXT LINGUISTICS 

1. Text as a syntactic unit. 

2. Textual deictic markers. 

 

6. Тести (зразки) 

The … is the central lexical unit of the language, as it is the main nominative unit 

of speech. 

A verb           

B pronoun            

C noun            

D adverb 

 

According to the quantitative structure nouns can be divided into:……….       

 A proper and common.     

B countable and uncountable.       

C singular and plural.          

D animate and inanimate. 

 

According to the way of forming past tenses and Participle II verbs can be…… 

A active and passive.     

B regular and irregular.       

C present and past.       

D countable and uncountable. 

 

Real actions are expressed by the …….. and unreal ones are expressed by the…….  



A indicative mood; oblique mood.      

B indefinite mood; oblique mood. 

C indicative mood; perfect mood.       

D indefinite mood; perfect mood. 

 

A ……… sentence is a structural and semantic unity of two or more syntactic 

constructions each having a predicative center of its own.    

A simple      

B composite     

C elliptical      

D interrogative 

 

 

 

7. Методичні рекомендації та розробки до практичних занять. 

 

_______________________________________________________
__Seminar 1 
 
 
SYSTEMIC CONCEPTION OF LANGUAGE 
______________________________________________________ 
 
 

1. The systemic conception of language. The approaches towards language 
treatment. The notion of system. The communicative principle in the 
consideration of language. 

2. The definition of a sign. The specific nature of language signs. Types of 
signs. 

3. Paradigmatic and syntagmatic relations of language units. The role of F. 
de Saussure and I. A. Beaudoin de Courtenay in the development of 
linguistic theory. The notion of synchrony and diachrony. 

4. Language levels and language units. The correlation of word, phrase, 
sentence, dicteme (utterance). The peculiar status of phoneme. Word 
and sentence as basic units of language. 

 
QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 

 
1. What are the determining features of a system? How do they apply to 

language? 
2. What is the functional relevance of the language unit? 
3. What conceptual correlation is the language-speech dichotomy based on? 
4. What is the correlation of syntagmatic and paradigmatic relations? 
5. What is the difference between segmental and suprasegmental units? 
6. What language levels are identified in the language system? 
7. What conditions the non-overlapping of language levels? 
8. What functions do the language units, representatives of the six language 

levels, perform? 
 
__________________________________________________________________
__ 
Seminar 2 
 
PART I:  
  
MORPHEMIC STRUCTURE OF THE WORD 
____________________________________________________ 
 

1. The morphemic structure of the word. The notions of morph, 
morpheme, allomorph. 



2. The traditional classification of morphemes. 
3. The allo-emic classification of morphemes. 
4. The notion of distribution, types of distribution. 
5. The principle of identifying free/bound, overt/covert, additive/replacive, 

continuous/discontinuous morphemes. 
6. The notion of zero morpheme. 

 
QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 

 
1. What is the basic difference between the morpheme and the word as 

language units? 
2. What is a morph? 
3. What does the difference between a morpheme and an allomorph consist in? 
4. What principles underlie the traditional study of the morphemic composition 

of the word? 
5. What principles is the distributional analysis of morphemes based on? 
6. What are the determining features of the three types of distribution? 

 
EXERCISES 
 
I. Do the morphemic analysis of the words on the lines of the traditional and 

distributional classifications. 
 
MODEL: Do the morphemic analysis of the word “inseparable”. 

On the lines of the traditional classification the word “inseparable” is 
treated as a three-morpheme word consisting of the root morpheme “-
separ-”, the prefix “in-” and the lexical suffix “-able”. 
On the lines of the distributional analysis the root “-separ-” is a bound, 
overt, continuous, additive morpheme; the prefix “in-” is a bound, 
overt, continuous, additive morpheme; the suffix “-able” is a bound, 
overt, continuous, additive morpheme. 

 
a) unmistakably, children’s (books), disfigured, underspecified, surroundings, 

presume, kingdom, brotherhood, plentiful, imperishable, unprecedented, 
oxen, embodiment, outlandish; 

b) hammer, students’ (papers), sing–sang–singing–singer, really, proficient–
deficient–efficient, gooseberry, unreproved, incomparable; 

c) quiet, perceptions, wheaterina, bell, unbelievably, glassy, uncommunicative, 
inexplicable, infamy, strenuousness; 

d) inconceivable, prefigurations, southernism, semidarkness, adventuresses, 
insurmountable, susceptibility, ineptitude, unfathomable, insufficiency, to 
prejudge, cranberry. 

 
II. Define the type of the morphemic distribution according to which the 

given words are grouped. 
 
MODEL: insensible–incapable 

The morphs “-ible” and “-able” are in complementary distribution, as 
they have the same meaning but are different in their form which is 
explained by their different environments. 

 
a) impeccable, indelicate, illiterate, irrelevant; 
b) undisputable, indisputable; 
c) published, rimmed; 
d) seams, seamless, seamy. 

 
III. Group the words according to a particular type of morphemic 
distribution. 
 
MODEL: worked–bells–tells–fells–telling–spells–spelled–spelt–felled–bell 

spells–spelled: the allomorphs “-s” and “-ed” are in contrastive 
distribution (=fells–felled); 
bell–bells: the allomorph “-s” and zero allomorph are in contrastive 
distribution; 
spelt–spelled: the allomorphs “-t” and “-ed” are in non-contrastive 
distribution; 
worked–spelled: the allomorphs “-ed [t]” and “-ed [d]” are in 
complementary distribution, etc. 

 
a) burning–burns–burned–burnt; 
b) dig–digs–digging–digged–dug–digger; 
c) light–lit–lighted–lighting–lighter; 



d) worked–working–worker–workable–workaholic. 
 
IV. Group the words according to a particular type of morphemic 

distribution: 
 

1. mice, leapt, appendices, kittens, cats, witches, leaping, children, leaped, 
leaps, formulae, stimuli, matrices, sanatoria; 

2. geese, dogs, chickens, deer, mats, bade, bid, phenomena, formulae, 
formulas, genii, geniuses, scissors; 

3. genera, brethren, brothers, trout, gestures, blessed, blest, tins, pots, matches, 
antennae, antennas; 

4. anthems, classes, lice, handkerchiefs, handkerchieves, bereft, bereaved, 
grouse, cleaved, cleft, clove. 

 
PART II:   
CATEGORIAL STRUCTURE OF THE WORD 
 

1. The basic notions concerned with the analysis of the categorial structure 
of the word: grammatical category, opposition, paradigm. Grammatical 
meaning and means of its expression. 

2. The Prague linguistic school and its role in the development of the 
systemic conception of language. The theory of oppositions, types of 
oppositions: privative, gradual, equipollent; binary, ternary, etc. 
Oppositions in grammar. 

3. Synthetical and analytical forms. The principle of identifying an 
analytical form. The notion of suppletivity. 

4.  
 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 
 

1. In what way are the two notions – “grammatical category” and “opposition” 
– interconnected? 

2. What grammatical elements constitute a paradigm? 
3. What are the differential features of privative, gradual, and equipollent 

oppositions? 
4. What enables linguists to consider the privative binary opposition as the 

most important type of oppositions? 
5.  

 
EXERCISES 
 
I. Define the type of oppositions and interpret the categorial properties or 

their members in privative terms. 
 
MODEL: play–played 

The words “play–played” make up a binary privative opposition. The 
strong member is “played”; its differential feature is the denotation of 
a past action. The marker of this categorial meaning is the 
grammatical suffix “-ed” 

 
a. k – g, m – w, s – n, a: – ә – i: 
b. he – she, he – they, he – it, we – they; 
c. intelligent – more intelligent – the most intelligent; 
d. I understand – I am understood 
e. tooth – teeth, pincers – a pair of pincers; 
f. am – is; 
g. he listens – he is listening; 
h. mother – room. 
 
II. Build up the oppositions of the categorial forms and define the types of the 

oppositions. 
 
Efficient, have defined, they, information, he, more efficient, vessel, 
we, define, the most efficient, are defined, I, vessels, will define, bits 
of information, defined, less efficient, a most efficient. 
 
__________________________________________________________________
__ 
Seminar 3 
NOUN AND ITS CATEGORIES 
_________________________________________ 
 



1. The general characteristics of the noun as a part of speech. 
Classification of nouns. 

2. The category of gender. 
3. The category of number. Singularia Tantum and Pluralia Tantum. 
4. The category of case: different approaches to its interpretation. Case 

distinctions in personal pronouns. 
 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 
 

1. What are the “part of speech” properties of a noun? 
2. Why don’t lexical gender markers annul the grammatical character of 

English gender? 
3. Why is the interpretation of the categorial meaning of the nounal plural form 

as “more than one” considered not well-grounded? 
4. What makes the category of case in English disputable? 
5. What are the strong and weak points of the “prepositional”, “positional”, and 

“postpositional” case theories? 
6. What ensures a peculiar status of “-s”? 

 
EXERCISES 
 
I. Define the casal semantics of the modifying component in the underlined 

phrases and account for their determination. 
 

a) 
1. Two Negroes, dressed in glittering livery such as one sees in pictures of royal 

processions in London, were standing at attention beside the car and as the two 
young men dismounted from the buggy they greeted in some language which 
the guest could not understand, but which seemed to be an extreme form of the 
Southern Negro’s dialect (Fitzgerald). 

2. Home was a fine high-ceiling apartment hewn from the palace of a Renaissance 
cardinal in the Rue Monsieur – the sort of thing Henry could not have afforded 
in America (Fitzgerald). 

3. Wherefore it is better to be a guest of the law, which, though conducted by 
rules, does not meddle unduly with a gentleman’s private affairs (O.Henry). 

4. The two vivid years of his love for Caroline moved back around him like years 
in Einstein’s physics (Fitzgerald). 

5. “Isn’t Ida’s head a dead ringer for the lady’s head on the silver dollar?” (O. 
Henry) 

6. He had been away from New York for more than eight months and most of the 
dance music was unfamiliar to him, but at the first bars of the “Painted Doll”, to 
which he and Caroline had moved through so much happiness and despair the 
previous summer, he crossed to Caroline’s table and asked her to dance 
(Fitzgerald). 

 
b) 

1. And then followed the big city’s biggest shame, its most ancient and rotten 
surviving canker…handed down from a long-ago century of the basest 
barbarity – the Hue and Cry (O. Henry). 

2. He mentioned what he had said to the aspiring young actress who had stopped 
him in front of Sardi’s and asked quite bluntly if she should persist in her 
ambition to go on the stage or give up and go home (Saroyan). 

3. The policeman’s mind refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash 
windows do not remain to parley with the law’s minions (O.Henry). 

4. I’ve heard you’re very fat these days, but I know it’s nothing serious, and 
anyhow I don’t care what happens to people’s bodies, just so the rest of them is 
O. K. (Saroyan) 

5. “I dropped them flowers in a cracker-barrel, and let the news trickle in my ears 
and down toward my upper left-hand shirt pocket until it got to my feet.” (O. 
Henry) 

6. She turned and smiled at him unhappily in the dim dashboard light (Cheever). 
 

c) 
1. Andy agreed with me, but after we talked the scheme over with the hotel clerk 

we gave that plan up. He told us that there was only one way to get an 
appointment in Washington, and that was through a lady lobbyist (O.Henry) 

2. Nobody lived in the old Parker mansion, and the driveway was used as a 
lover’s lane (Cheever). 

3. His eyes were the same blue shade as the china dog’s in the right-hand corner 
of your Aunt Ellen’s mantelpiece (O. Henry) 



4. Pandemonium broke loose in the courtroom. A woman’s scream rose above the 
bedlam and suddenly a lovely, dark-haired girl was in Walter Mitty’s arms 
(Thurber). 

5. “A man?” said Sue, with a jew’s-harp twang in her voice (O. Henry) 
6. Then he would spring onto the terrace, lift the steak lightly off the fire, and run 

away with the Goslins’ dinner. Jupiter’s days were numbered. The Wrightson’s 
German gardener or the Farquarson’s cook would soon poison him (Cheever). 

 
d) 

1. He was past sixty and had a Michael Angelo’s Moses beard curling down from 
the head of a satyr along the body of an imp (O. Henry) 

2. One day this man finds his wife putting on her overshoes and three months’ 
supply of bird seed into the canary’s cage (O. Henry). 

3. After leaving Pinky, Francis went to a jeweller’s and bought the girl a bracelet 
(Cheever). 

4. And Mr. Binkley looked imposing and dashing with the red face and grey 
moustache, and his tight dress coat, that made the back of his neck roll up just 
like a successful novelist’s (Cheever). 

5. He broke up garden parties and tennis matches, and got mixed up in the 
processional at Christ’s Church on Sunday, barking at the men in red dresses 
(Cheever). 

6.  I painted the portrait of a very beautiful and popular society dame (O.Henry) 
 
II. Open the brackets and account for the choice of the casal form of the 

noun: 
 

a) 
1. Vivian Schnlitzer-Murphy had rubies as big as (hen + eggs), and sapphires that 

were like globes with lights inside them (Fitzgerald) 
2. But as Soapy set foot inside the (restaurant + door) the (head + waiter + eye) 

fell upon his frayed trousers and decadent shoes (O. Henry) 
3. A miserable cat wanders into the garden, sunk in spiritual and physical 

discomfort. Tied to its head is a small (straw + hat) – a (doll + hat) – and it is 
securely buttoned into a (doll + dress), from the skirts of which protrudes its 
long, hairy tail (Cheever). 

4. Soapy straightened the (lady + missionary + ready-made + tie), dragged his 
shrinking cuffs into the open, set his hat at a killing cant and sidled towards the 
young woman (O. Henry). 

5. “I’m afraid I won’t be able to,” he said, after a (moment + hesitation) 
(Fitzgerald). 

 
b) 

1. Of women there were five in Yellowhammer. The (assayer + wife), the 
(proprietress + the Lucky Strike Hotel), and a laundress whose washtub panned 
out an (ounce + dust) a day (O. Henry). 

2. “The face,” said Reineman, “is the (face + one + God + own angels).” (O. 
Henry) 

3. The people who had come in were rich and at home in their richness with one 
another – a dark lovely girl with a hysterical little laugh he had met before; two 
confident men whose jokes referred invariably to last (night + scandal) and 
(tonight + potentialities)… (Fitzgerald) 

4. His face was a sickly white, covered almost to the eyes with a stubble the 
(shade + a red Irish setter + coat) (O. Henry). 

5. During the first intermission he suddenly remembered that he had not had a seat 
removed from the theatre and placed in his dressing room, so he called the 
(stage + manager) and told him to see that such a seat was instantly found 
somewhere and placed in his dressing room (Saroyan). 

 
c) 

1. His eyes were full of hopeless, tricky defiance like that seen in a (cur) that is 
cornered by his tormentors (O. Henry) 

2. The scene for the miserere mei Deus was, like (the waiting room + so many 
doctors + offices), a crude (token + gesture) toward the sweets of domestic 
bliss: a place arranged with antiques, (coffee + tables), potted plants, and 
(etching + snow-covered bridges and geese in fight), although there were no 
children, no (marriage + bed), no stove, even, in this (travesty + a house), 
where no one had ever spent the night and where the curtained windows looked 
straight onto a dark (air + shaft) (Cheever) 

3. Their eyes brushed past (each other), and the look he knew so well was staring 
out at him from hers (Fitzgerald). 

4. “Hello, Mitty,” he said. “We’re having the (devil + own time) with McMillan, 
the millionaire banker and close personal friend of Roosevelt.” (Thurber) 



5. “You know? Clayton, that (boy + hers), doesn’t seem to get a job…” (Cheever) 
 

d) 
1. He noticed that the (face + the + taxi + driver) in the photograph inside the cab 

resembled, in many ways, the (painter + face) (Saroyan) 
2. Here he was, proudly resigned to the loneliness which is (man + lot), ready and 

able to write, and to say yes, with no strings attached (Saroyan). 
3. He was tired from the (day + work) and tired with longing, and sitting on the 

(edge + the bed) had the effect of deepening his weariness (Cheever). 
4. The (voice + childhood) had never gladdened its flimsy structures; the (patter + 

restless little feet) had never consecrated the one rugged highway between the 
two (rows + tents + rough buildings) (O. Henry) 

5. But now Yellowhammer was but a (mountain + camp), and nowhere in it were 
the roguish, expectant eyes, opening wide at (dawn + the enchanting day); the 
eager, small hands to reach for (Santa + bewildering hoard); the elated, childish 
voicings of the (season + joy), such as the (coming good things + the 
warmhearted Cherokee) deserved (O. Henry). 

 
III. Translate the sentences into English and define the semantic type of the 

casal phrase: 
 
1. Никто не расслышал последние слова умирающего пациента. 
2. Он купил новый офицерский китель. 
3. Сестра подписалась на богато иллюстрированный дорогой женский 

журнал. 
4. Утомительный десятимильный переход, казалось, вымотал всех, кроме 

капрала. 
5. Неожиданное двадцатипроцентное увеличение зарплаты удивило 

сотрудников фирмы, поскольку они уже привыкли к скупости своего 
шефа. 

 
IV. Analyze the categorial features of the underlined wordforms: 
 
The boy was devouring cakes while the anxious-looking aunt tried to convince 
the Grahams that her sister’s only son could do no mischief. 
 
MODEL: We had just finished the cocktails when the door was flung open and 

the Morstens’s girl came in, followed by a boy. 
 
the cocktails – the nounal form is marked by the expression of the categorial 
meanings of plurality and identification and is unmarked in the categories of 
gender and case; 
the door – the nounal form is marked by the expression of the categorial meaning 
of identification of the referent, and is unmarked in the expression of the categories 
of case, number, and gender; 
the Morstens’s – the nounal form is marked by the expression of the categorial 
meanings of plurality, of identification of the referent, of appurtenance, and of 
animateness (the strong member of the upper opposition of the category of 
gender); 
the girl – the nounal form is marked by the expression of the categorial meanings 
of identification of the referent and of the feminine gender. At the same time it is 
the unmarked member of the oppositions in the categories of case and number; 
a boy – the nounal form is marked by the expression of the categorial meaning of 
the masculine gender, and is the unmarked member of the oppositions in the 
categories of case, number and article determination. 
 
__________________________________________________________________
__ 
Seminar 4 
VERB:  GENERAL. NON-FINITE VERBS 
_________________________________________________ 
 

1. A general outline of the verb as a part of speech. 
2. Classification of verbs (notional verbs / semi-notional verbs / functional 

verbs). 
3. Grammatical subcategorization of notional verbs (actional / statal / 

processual; limitive / unlimitive). 
4. The valency of verbs (complementive / uncomplementive verbs; 

transitive / intransitive verbs). 
5. A general outline of verbals: the categorial semantics, categories, 

syntactic functions. 



6. The infinitive and its properties. The categories of the infinitive. Modal 
meanings of infinitival complexes. 

7. The gerund and its properties. The categories of gerund. The notion of 
half-gerund. 

8. The present participle, the past participle, and their properties. 
 
 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 
 

1. What is the general categorial meaning of the verb? 
2. What does the processual categorial meaning of the verb determine? 
3. What grammatical categories find formal expression in the outward structure 

of the verb? 
4. What criteria underlie the subclassification of notional verbs? 
5. What does aspective verbal semantics find its expression in? 
6. What combinability characteristics does the verb have? 
7. What are the mixed lexico-grammatical features of the verbids revealed in? 
8. What is peculiar to the predication expressed by the verbids? 
9. Which of the verbids is considered the head-form of the whole paradigm of 

the verb? 
10. What grammatical categories does the infinitive distinguish? 
11. What grammatical categories does the gerund have? 
12. What grammatical categories differentiate the present participle from the 

past participle? 
13. What considerations are relevant for interpreting the half-gerund as 

gerundial participle? 
 
EXERCISES 
 
I. Analyze the modal meanings actualized by the infinitive and the infinitival 

complexes (possibility, necessity, desire, expression of an actual fact): 
 

a) 
1. There is a Mr. Anthony Rizzoli here to see you (Sheldon). 
2. I have a regiment of guards to do my bidding (Haggard). 
3. I’ll send a man to come with you (Lawrence). 
4. I never saw anybody to touch him in looks (Haggard). 
5. There is nothing in that picture to indicate that she was soon to be one of the 
most famous persons in France (Christie) 
6. It was a sound to remember (Lawrence). 
 

b) 
1. There were several benches in advantageous places to catch the sun... (Christie)  
2. "Why don't you get married?" she said. "Get some nice capable woman to look 
after you." (Christie) 
3. It occurred to Tommy at this moment with some force that that would certainly 
be the line to take with Aunt Ada, and indeed always had been (Christie). 
4. With the choice of getting well or having brimstone and treacle to drink, you 
chose getting well every time (Christie). 
5. "I suppose there must be some people who are slightly batty here, as well as 
normal elderly relatives with nothing but age to trouble them." (Christie) 
6. "Pity she hadn't got a fortune to leave you," said Tuppence (Christie). 

 
c) 

1. I've got everything laid out tidily for you to look through (Christie). 
2. There's really very little to tell (Christie). 
3. Three sons were too much to burden yourself with (Christie). 
4. "There's nothing to find out in this place - so forget about Mrs. Blenkinsop." 
(Christie) 
5. She must have been a tartar to look after, though (Christie). 
6. But it's not the police she wants, it's a doctor to be called - she's that crazy about 
doctors (Christie).  
 
II. Rephrase the sentences so as to use a gerund as an object:  
 
1. I insist on it that you should give up this job immediately.  
2. They were surprised when they didn't find any one at home.  
3. He went on speaking and was not listening to any objections. 
4. When the boy was found he didn't show any signs of being alive. 
5. Do you admit that you have made a mistake by divorcing her? 
6. They suspect that he has been bribed. 
 



III. Choose infinitive or gerund and give your reasons: 
 
1. As some water had got in, the engine of the boat couldn't but.... working (to 
stop). 
2. I'm afraid our camera wants… (to repair). 
3. This is not the way… children (to treat). 
4. I soon regretted… the doctor's recommendations (not to follow).  
5. I regret…that I can't come to your wedding (to say). 
6. Did they teach you… at school (to dance)?  
7. Who has taught you… so well (to dance)?  
8. She demanded… the whole truth (to tell). 
9. On her way home she stopped… with her neighbour (to talk). 
10. Remember… the gas-stove before leaving the flat (to turn off).  
 
IV. Point out Participle I, gerund or verbal noun: 
 

a) 
1. Curtis Hartman came near dying from the effects of that night of waiting in the 
church... (Anderson) 
2. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were 
no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of 
duplication (O.Henry). 
3. The stewardess announced that they were going to make an emergency landing. 
All but the child saw in their minds the spreading wings of the Angel of Death. 
The pilot could be heard singing faintly... (Cheever) 
4. Soapy, having decided to go to the Island, at once set about accomplishing his 
desire. There were many easy ways of doing this (O.Henry). 
 

b) 
1. The loud groaning of the hydraulic valves swallowed up the pilot's song, and 
there was a shrieking high in the air, like automobile brakes, and the plane hit flat 
on its belly in a cornfield and shook them so violently that an old man up forward 
howled, "Me kidneys! Me kidneys!" The stewardess flung open the door, and 
someone opened an emergency door at the back, letting in the sweet noise of their 
continuing mortality - the idle splash and smell of a heavy rain (Cheever). 
2. "At that time me and Andy was doing a square, legitimate business of selling 
walking canes. If you unscrewed the head of one and turned it up to your mouth a 
half pint of good rye whiskey would go trickling down your throat to reward you 
for your act of intelligence." (O.Henry) 
3. Now the shadow of the town fell over the valley earlier, and she remembered 
herself the beginnings of winter - the sudden hoarfrost lying on the grapes and wild 
flowers, and the contadini coming in at dark on their asini, loaned down with roots 
and other scraps of wood, for wood was hard to find in that country and one would 
ride ten kilometri for a bundle of green olive cuttings, and she could remember the 
cold in her bones and see the asini against the yellow light of evening and hear the 
lonely noise of stones falling down the steep path, falling away from their hoofs 
(Cheever). 
4. Johnsy lay, scarcely making a ripple under the bedclothes, with her face towards 
the window. She stopped whistling, thinking she was asleep (O.Henry).  
 

c) 
1. "Can't you let a man die as comfortably as he can without calling him names? 
What's the use of slanging me?" "You're not going to die." "Don't be silly. I'm 
dying now. Ask those bastards." (Hemingway) 
2. "There was a girl standing there - an imported girl with fixings on -philandering 
with a croquet maul and amusing herself by watching my style of encouraging the 
fruit canning industry." (O.Henry) 
3. At the first cocktail, taken at the bar, there were many slight spillings from many 
trembling hands, but later, with the champagne, there was a rising tide of laughter 
and occasional bursts of song (Fitzgerald). 
4. Cutting the last of the roses in her garden, Julia heard old Mr. Nixon shouting at 
the squirrels in his bird-feeding station (Cheever).      
 

d) 
1. Old Behrman, with his red eyes plainly streaming, shouted his contempt and 
derision for such idiotic imaginings (O.Henry). 
2. He certainly could not remember ever having felt arrogant or ever having been 
pleased that he had slighted or offended anyone. He had never felt that plain work, 
for very little money, was beneath him, but he had always been eager to get back to 
his writing. Every now and then when the going was tough he had even grown 
fearful that he might never break through, and that he might find himself working 



steadily at a common job, solely because he had to provide for his family 
(Saroyan). 
3. He floundered in the water. It went into his nose and started a raw stinging; it 
blinded him; it lingered afterward in his ears, rattling back and forth like pebbles 
for hours. The sun discovered him, too, peeling long strips of parchment from his 
shoulders, blistering his back so that he lay in a feverish agony for several nights 
(Fitzgerald). 
4. And third, if he proved difficult in any way, as she knew he might, or if he went 
right on leering at every girl he happened to see, who was to stop her from getting 
a divorce and being none the worse for having been for a while Mrs. Andre 
Salamat? (Saroyan)  
 
V. Translate the phrases into English finding a suitable place for Participle I 

or Participle II.   
 
1. переводимое сейчас письмо, 
2. вдохновлённые сыгранной для них музыкой, 
3. заброшенный сад,  
4. непредвиденный результат,   
5. последствия, непредвиденные заранее, 
6.  количество родившихся детей,  
7. музыка, доносящаяся из соседнего дома, 
8. раненный в голову офицер. 
 
VI. Account for the use of Complex Subject and Complex Object 

Constructions: 
 
1. He's talked about himself, making no sense at all, seeming to say only that it was 
a lonely thing to be a writer, it was a painful thing to be no longer the writer you 
were... (Saroyan) 
2. Mrs. Wiley gathered her two rosy-cheeked youngsters close to her skirts and did 
not smile until she had seen Wiley laugh and shake his head (O.Henry). 
3. When Julia called him to come down, the abyss between his fantasy and the 
practical world opened so wide that he felt it affect the muscles of his heart 
(Cheever). 
4. The waiter poured something in another glass that seemed to be boiling, but 
when she tasted it it was not hot (O.Henry). 
5. This time there was no rush. It was a puff, as of wind that makes a candle flicker 
and the flame go tall (Hemingway). 
6. "Sit down on that stool, please. I didn't hear horse coming." (O.Henry) 
7. Stunned with the horror of this revelation, John sat there open-mouthed, feeling 
the nerves of his body twitter like so many sparrows perched upon his spinal 
column (Fitzgerald). 
8. Willie Robins and me happened to be in our - cloakroom, I believe we called it - 
when Myra Allison skipped through the hall on her way downstairs from the girls' 
room (O.Henry). 
 
VII.Translate the sentences into English and comment on the structure of the 

Complex Object or on the absence of this construction: 
 
1. Затем мы услышали, как одна птица закричала, а другая ей ответила. 
2. Извините, но я слышал, как вы разговариваете по телефону, потому и 
осмелился войти. 
3. Я слышал, что ты уже студент колледжа, не так ли? 
4. Я удивился, когда услышал, как он спокойно говорит это. 
5. Вы когда-нибудь видели, чтобы она покраснела? 
6. Я часто замечал, что как англичане, так и немцы шутят, не получая от 
этого никакого удовольствия. 
7. Не так уж трудно было понять, что я вам не нравлюсь. 
8. Если ты сейчас к нему зайдёшь, ты застанешь его за работой в саду. 
9. Ему показалось сложным написать отцу о своих чувствах к ней. 
10. Я считаю важным предупредить вас о возможной опасности. 
 
____________________________________________________________ 
Seminar 5 
VERB AND ITS CATEGORIES 
_____________________________________ 
 

1. The category of person and number: traditional and modern 
interpretations. 

2. The category of tense: the basic notions connected with the category of 
tense. 



3. The category of aspect: 
a. the problems of the aspective characterization of the verb; 
b. lexical aspective/grammatical aspective meanings; 
c. treatment of aspect in Modern linguistics. 

4. The category of voice. 
5. Language means of expressing modality. The category of mood. 

 
QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 

 
1. What is specific to the categories of person and number in English? 
2. What enables scholars to identify six number-person forms of the verb in 

English? 
3. What does the immanent character of the category of tense imply? 
4. What is the main weak point of the traditional “linear” interpretation of 

tenses? 
5. What are the theoretical advantages of identifying in English two separate 

tense categories? 
6. What categorial meanings do continuous forms and non-continuous forms 

express? 
7. What categories do the perfect forms express? 
8. What accounts for the peculiar place of the category of voice among the 

verbal categories? 
9. What makes the expression of voice distinctions in English specific? 
10. What complicates the analysis of English mood forms? 
11. What does the category of mood express? 
12. What features of mood forms should be taken into account to give a full 

picture of English moods? 
13. What is the status of the so-called “imperative mood” in English? 

 
EXERCISES 
 
I. Dwell upon the categorial features of the verbs in the following sentences: 
 

a) 
1. “Well, I am an honest man, though not a very rich one. I only gave 15 shillings 

for the bust, and I think you ought to know that before I take 18 pounds from 
you.” (Doyle) 

2. I thought you might be interested to meet Mr. Anstruther. He knows something 
of Belgium. He has lately been hearing news of your convent (Christie). 

3. “Oh She, as thou art great be merciful, for I am now as ever thy servant to 
obey.”  (Haggard) 

4. “What is it?” she said confusedly. “What have I been saying?” “It is nothing,” 
said Rose. “You are tired. You want to rest. We will leave you.” (Christie) 

5. In one of my previously published narratives I mentioned that Sherlock Holmes 
had acquired his violin from a pawnbroker in the Tottenham Court Road, for 
the sum of 55 shillings. To those who know the value of a Stradivarius, it will 
be obvious that I was being less than candid about the matter (Hardwick). 

6. Perhaps she wasn’t an actress at all. Perhaps the police were looking for her 
(Christie). 

 
b) 

1. “I think, Mr. Holmes, it is time that we were leaving for Euston.” “I will order a 
four-wheeler. In a quarter of an hour we shall be at your service.” (Doyle) 

2. “What he will divulge I cannot tell, but I have no doubt that your Grace could 
make him understand that it is to his interest to be silent. From the police point 
of view he will have kidnapped the boy for the purpose of ransom.” (Doyle) 

3. “Hast thou aught to ask me before thou goest, oh Holly?” she asked, after a few 
moments’ reflection (Haggard). 

4. “Mr. Holmes!” cried Mrs. Hudson indignantly. “How many times have I said 
that I won’t tolerate your indoor shooting?” (Hardwick) 

5. By the way, I shall be grateful if you will replace this needle. It is getting rather 
blunt (Hardwick). 

6. She wondered if any Warrenders kived here still. They’d left off being buried 
here apparently (Christie). 

 
c) 

1. My future is settled. I am seeing my lawyer tomorrow as it is necessary that I 
should make some provision for Mervyn if I should pre-decease him which is, 
of course, the natural course of events (Christie). 

2. “Yes, it was old Mrs. Carraway. She’s always swallowing things.” (Christie) 
3. “Wouldn’t you like something? Some tea or some coffee perhaps?...” “No, no, 

not even that. We shan’t be stopping very much longer.” (Christie) 



4. “Oh, it’s lovely. It’s too good for me, though. You’ll be wanting it yourself– ” 
(Christie) 

5. “Somebody was being poisoned last time we were here, I remember,” said 
Tuppence (Christie). 

6. A lot of signposts are broken, you know, and the council don’t repair them as 
they should (Christie) 

 
d) 

1. “A year and a half–” She paused. “But I’m leaving next month.” (Christie) 
2. “Well, you see, Mrs. Beresford, one needs a change–” “But you’ll be doing the 

same kind of work?” (Christie) 
3. She picked up the fur stole. “I’m thanking you again very much – and I’m glad, 

too, to have something to remember Miss Fanshawe by.” (Christie) 
4. I wish you were coming with me (Christie) 
5. Will you be wanting some sandwiches? (Christie) 
6. It was a funny way to partition it (the house), I should have thought. I’d have 

thought it would have been easier to do it the other way (Christie). 
 
 
__________________________________________________________________

___ 
Seminar 6 
ACTUAL DIVISION OF THE SENTENCE. 
COMMUNICATIVE TYPES OF SENTENCES. 
_______________________________________________________ 
 

1. The basic principles of sentence division. Actual division of the sentence. 
The correlation of the “1” syntactic (“nominative”) division and actual 
division of the sentence. 

2. Language means of expressing the theme. 
3. Language means of expressing the rheme. 
4. Classification of sentences according to the purpose of communication. 

Modern classification of communicative sentence types. The problem of 
exclamatory sentences. Actual division and communicative sentence 
types. 

5. Constructions with mixed communicative features. 
 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 
 

1. What are the main principles of the actual division of the sentence? 
2. What sentence elements can be called “thematic”? 
3. What language means mark the theme of the sentence? 
4. What is understood by the rheme of the sentence? 
5. What language means are used to express the rheme of the sentence? 
6. In what do you see the connection of the actual division and the 

communicative sentence types? 
7. What actual division pattern is typical of the declarative sentence? 
8. What actual division pattern characterizes the imperative sentence? 
9. What kind of rheme is peculiar to the interrogative sentence? 
10. In what way does the actual division help reveal the differential features of 

intermediary communicative sentence types? 
 
EXERCISES 
 
I. Dwell upon the actual division of the sentences and the language means 

used to mark it. 
 
MODEL: a) The time came for her to dance with Adams.   _______  _______           _________________________________ 

 
     T1 → R1     T2 → R2 

 
This sentence represents a case of double theme-rheme construction: 
 

T1 → R1 
                                                      ↓ 

T2  → R2 
 
 
b) As for la Falterona,  she  had a natural and healthy contempt for the arts.         __  __  __  __  __  __  __  __      _____   ______________________________________________________________ 

 



The antetheme "la Falterona" is introduced with the help of the phrase "as for"; the 
theme of the sentence is "she", the rheme is "had a natural and healthy contempt 
for the arts".  
 

a) 
1. I must take some definite actions tonight (Doyle). 
2. I cannot allow the examination to be held if one of the papers has been tampered 
with (Doyle). 
3. The situation must be faced (Doyle). 
4. "In that case, your Grace, since you have yourself stated that any unhappiness in 
your married life was caused by his presence, I would suggest that you make such 
amends as you can do to the Duchess, and that you try to resume those relations 
which have been so unhappily interrupted." "That also I have arranged." (Doyle)  
5. He heard her singing in her snatchy fashion (Lawrence). 
6. "Teddilinks, light a fire, quick." (Lawrence) 
7. Why don't you sew your sleeve up? (Lawrence) 
8. With a little flash of triumph, she lifted a pair of pearl earrings from the small 
box (Lawrence).. 
9. The exterior of the building was a masterpiece of architecture, elegant and 
graceful (Sheldon). 
 

b) 
1. It was Mr. Eccles I particularly wanted to see (Christie). 
2. Somebody ought to be getting rich. Somebody ought to be seen to be getting 
rich (Christie). 
3. Baxter Dowes he knew and disliked (Lawrence).  
4. For me to get up early was something like a deed. 
5. I have never been told to come there to retype the papers.  
6. "How long have you lived in Hollowquay?" "Barely a month." 
7. "Well, that's all right. No need to give me a whole account of your literary 
triumphs in early youth." (Christie) 
8. She remained clinging round his neck (Lawrence). 
9. Sunday was a holiday for Dad, not for Mum (Leacock).  
 

с) 
1. Triumphant, that's what she was at the prospect (Christie). 
2. Aunt Ada was silent until Tuppence had gone out of the door with Miss Packard 
and Tommy followed her. "Come back, you" said Aunt Ada, raising her voice. "I 
know you perfectly. You're Thomas." (Christie) 
3. "Red-haired you used to be. Carrots, that's the colour your hair was." (Christie) 
4. Desperately you want something to do to amuse yourself so you try on some 
public character and see what it feels like when you are it (Christie). 
5. "You'd be surprised the way she got to know things. Sharp as a needle, she was." 
(Christie) 
6. "Miss Fanshawe was never dull. Grand stories she'd tell you of the old days." 
(Christie) 
7. That was when he saw Ginelli wasn't in the car (King). 
8. The pie sat on the seat beside him, pulsing, warm (King). 
9. It's the people who aren't scared who die young (King). 
 

d) 
1. It was then that Constantin Demiris entered Melina Labrou's life (Sheldon). 
2. Modern hotels and office buildings were everywhere amid the timeless ruins, an 
exotic mixture of the past and present (Sheldon). 
3. In the beginning, she had asked questions (Sheldon). 
4. The Blue House was opened to special patrols only (Sheldon). 
5. Again he wasn't sure - rather vague, the whole thing (Christie): 
6. "Isn't it a long time after to be looking for her?" (Christie) 
7. Apparently he only heard there was a child quite recently (Christie). 
8. "She's a striking looking woman, isn't she? Interesting, I always think. Very 
interesting." (Christie) 
9. Who does it actually belong to now? (Christie) 
 
II. Define the communicative sentence type, dwell on the actual division of the 

following sentences. Define the speech-act features of these sentences. 
 
MODEL: What have you got?" "His book. " 
 

The first sentence is interrogative and its rheme "what have ... got" is 
informationally open. As it is a special question, the nucleus of 
inquiry is marked by the interrogative pronoun which is the rhematic 
peal. The theme of the sentence is "you". The second sentence is 



elliptical and rhematic. The rhematic peak of the answer ("His book") 
is the reverse substitute of the interrogative pronoun. As the two 
sentences make up a thematic unity, the theme in the answer is zeroed. 

 
a) 

1. "I'd like to know what you think of her. Go and see Dr. Rose first." (Christie) 
2. Why not walk down to the village after tea? (Christie) 
3. "I would strongly advise you, Mr. Worthing, to try and acquire some relations as 
soon as possible, and to make a definite effort to produce at any rate one parent, of 
either sex, before season is quite over." (Wilde) 
4. Suppose you fetch your bricks and build a nice house, or an engine (Christie). 
5. "The Duke is greatly agitated - and as to me, you have seen yourself the state of 
nervous prostration to which the suspense and the responsibility have reduced me." 
(Doyle) 
6. "Mr. Holmes, if ever you put forward your full powers, I implore you to do so 
now." (Doyle) 
7. "I beg you, Mr. Holmes, to do what you can." (Doyle) 
8. "You will kindly close the door," said Holmes. "Now, Banister, will you please 
tell us the truth about yesterday's incident?" (Doyle) 
9. "Would you please remain in the room? Stand over there near the bedroom door. 
Now, Soames, I am going to ask you to have the great kindness to go up to the 
room of young Gilchrist, and to ask him to step down into yours." (Doyle)  
10. Can the leopard change his spots? 
 

b) 
1. "I wonder why you never answered her letter." (Maugham) 
2. Over the breakfast she grew serious (Lawrence). 
3. "We can be perfectly frank with each other. We want to know, Mr. Gilchrist, 
how you, an honorable man, ever came to commit such an action as that of 
yesterday?" (Doyle) 
4. "You will show these gentlemen out, Mrs. Hudson, and kindly send the boy with 
this telegram. He is to pay a five-shilling reply." (Doyle) 
5. "I wish you, Mr. Holmes, to come to Mackleton with me by the next train." 
(Doyle) 
6. "You will kindly sign that paper, Mr. Sandefond, in the presence of these 
witnesses." (Doyle) 
7. "I suppose you haven't such a thing as a carriage in your stables?" (Doyle) 
8. "Tell us about your last talk with Dr. Wilbour." (Schrieber) 
9. Paul felt as if his eyes were coming very wide open. Wasn't he to take Clara's 
fulminations so seriously, after all? (Lawrence) 
10. "I hope you won't let him keep the stocking." "You are not going to tell me 
everything I shall do, and everything I shan't." (Lawrence) 
 

c) 
1. Oh, Mr. Holmes, you must save him - you must save him! I tell you that you 
must save him! (Doyle) 
2. "Mrs. Hudson," I said, going out to her, "I want you to pack my bags, please." 
(Hardwick) 
3. I suppose you were in a convent? (Hemingway) 
4. "Listen," George said to Nick. "You better go see Ole Anderson." (Hemingway)  
5. Thanks for coming to tell me about it (Hemingway). 
6. Don't you want me to go and see the police? (Hemingway) 
7. "Why don't you try to go to sleep?" (Hemingway) 
8. "Don't be melodramatic, Harry, please," she said (Hemingway). 
9. "How do you feel?" she said. "All right." (Hemingway)  
10. "Who likes to be abused?" (Sheldon) 
 

d) 
1.  "You don't want to go mixing yourself up in things that are no business of 
yours—" "There's nothing to be mixed up in according to you," said Tuppence. "So 
you needn't worry at all." (Christie) 
2. "And there are people who are terribly unhappy, who can't help being unhappy. 
But what else is one to do, Tommy?" "What can anyone do except be as careful as 
possible." (Christie) 
3. "No, I don't want you to go. After all, the last time, remember how frightfully 
rude she was to you?" (Christie) 
4. Would you like to come up now? (Christie) 
5. "I'll put them (roses) in a vase for you," said Miss Packard. "You won't do 
anything of the kind." (Christie) 
6. "You go away," added Aunt Ada as a kind of postscript, waving her hand 
towards Tuppence who was hesitating in the doorway (Christie). 
7. "I hope they brought you some coffee?" (Christie)  



8. "The old lady I was talking to," said Tuppence. "Mrs. Lancaster, I think she said 
her name was?" (Christie)  
9. “Can you tell me a little more about her, who her relations were, and how she 
came to come here?” (Christie) 
10. “God help the home of the aged that you go to. You’ll be Cleopatra most of the 
time, I expect.” (Christie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________

___ 
Seminar 7 
SIMPLE SENTENCE: CONSTITUENT STRUCTURE 
____________________________________________________________ 
 

1. The notion of sentence. The sentence as a language unit. The two aspects 
of the sentence. The notions of predication and modality. 

2. Structural classifications of simple sentences: 
a) one-member and two-member sentences; different approaches to the 

interpretation of one-member sentences; the notion of a predicative 
line; 

b) complete and elliptical sentences; 
c) structural classification of simple sentences: according to the 

number of predicative lines, according to the type of the subject; the 
notions of an elementary sentence and of an extended sentence. 

3. Sentence parts classification: 
a) the traditional scheme of sentence parsing; the main sentence parts 

(the subject and the predicate, their types); secondary sentence parts 
(attribute, object, adverbial modifier, parenthetical enclosure, 
addressing enclosure, interjectional enclosure); 

b) the model of immediate constituents (the IC-model). 
 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED: 
 

1. What do the structural classifications of simple sentences reveal? 
2. What does the difference between the one-member and the two-member 

sentence consist in? 
3. What makes up the basis for identifying the elliptical sentence? 
4. What sentence parts are usually identified? 
5. What does the IC-model of the sentence show? 

 
EXERCISES 
 
I. State the structural type of the sentences. 
 
MODEL:  Who is poor in love? No one” 
 

The first sentence is a complete two-member (two-axis) sentence, the 
second sentence is elliptical (one-axis). 

 
a) 

1. If you wish to destroy yourself, pray do so. Don’t expect me to sit by and watch 
you doing so (Hardwick). 
2. “Don’t they look nice?” she said. “One from last year and one from this. They 
just do. Save you buying a pair.” (Lawrence) 
3. She intended to come on Sunday. But never did (Lawrence). 
4. “They came as valentines,” she replied, still not subjugated, even if beaten. 
“When, to-day?” “The pearl ear-rings to-day – the amethyst brooch last year.” 
(Lawrence) 
5. Waves. Small sounds as of soft complaint. Cedars. Deep-blue sky. He was 
suddenly aware of a faint but all-penetrating sense of loss (Fitzgerald). 
6. Scene I. A room in Harley Street furnished as the Superintendent’s office in a 
Nursing Home (Christie). 
7. “How on earth did she do a thing like that?” “Does it for fun. Always doing it.” 
(Christie) 
8. “Don’t get rattles, Peter.” (Chesterton) 
 



b) 
1. Do you know Opperton Heath? You do? (Priestley) 
2. Not a soul in sight. Very quiet (Priestley) 
3. “Well, what does she feel for me?” “Indifference, I should say.” (Maugham) 
4. "You swine. Don't you see what a position I'm in?" (Maugham) 
5. "You put the detectives on. I want to know the truth." "I won't, George." 
(Maugham)  
6. "The world moves so quickly and people's memories are so short. They'll 
forget." "I shan't forget." (Maugham) 
7. "Now, help yourself, Mr. Holohan!" (Joyce) 
8. Something was stirring in the depths of her subconscious. A happy anticipation - 
a recognition. Measles. Yes, measles. Something to do with measles (Christie). 
 

c) 
1. "Who sat for you?" "Well, no one." (Saroyan) 
2. "I couldn't start by telling him what he could and couldn't do." "Why not?" 
(Fitzgerald) 
3. "Tell me about your plans, Michael." (Fitzgerald) 
4. "Do you live in Paris?" "For the moment." (Fitzgerald) 
5. "What is the name of your book?" "'Yes'." "An excellent title." (Saroyan) 
6. "Your damned money was my armor. My Swift and my Armor." "Don't." 
(Hemingway) 
7. "Let's not quarrel any more. No matter how nervous we get." (Hemingway) 
8. Anthea was Tuppence's god-daughter - and Anthea's daughter Jane was at 
school - her first term - and it was Prize Giving and Anthea had rung up - her two 
younger children had come out in a measle rash and she had nobody in the house 
to help and Jane would be terribly disappointed if nobody came. Could Tuppence 
possibly? - (Christie)  
 

d) 
1. "We have to do everything we can." "You do it," he said. "I'm tired." 
(Hemingway) 
2. "Where did we stay in Paris?" "At the Crillon. You know that." (Hemingway) 
3. "I'm full of poetry now. Rot and poetry." (Hemingway) 
4. What was in this? A catalogue of old books? (Hemingway) 
5. You spoiled everything. But perhaps he wouldn't (Hemingway). 
6. "Well, aren't you glad?" "About his sister? Of course." (Saroyan) 
7. "My father will help." "I'd rather he didn't." (Saroyan) 
8. That was the house she had seen from the train three years ago. The house she 
had promised to look for someday - (Christie) 
 
II. Define the type of the subject and the predicate of the following sentences. 
 
MODEL: It was a cold autumn weather 
 

The subject of this sentence "it" is impersonal factual. The predicate 
"was cold autumn weather" is compound nominal.   

 
a) 

1. Car's right outside. You might want to button your coat up, though, it's freezing 
out there (Baldacci). 
2. Good gracious, Mr. Holmes, you are surely not going to leave me in this abrupt 
fashion! (Doyle) 
3. Tomorrow is the examination (Doyle). 
4. She began to cry again, but he took no notice (Lawrence). 
5. A great flash of anguish went over his body (Lawrence). 
6. She walked away from the wall towards the fire, dizzy, white to the lips, 
mechanically wiping her small, bleeding mouth (Lawrence). 
7. He sat motionless (Lawrence). 
8. Then, gradually, her breath began to hiss, she shook, and was sobbing silently, 
in grief for herself. Without looking, he saw. It made his mad desire to destroy her 
come back (Lawrence). 
 

b) 
1. They got back rather late. Miriam, walking home with Geoffrey, watched the 
moon rise big and red and misty (Lawrence). 
2. It felt to her as if she could hear him (Lawrence). 
3. The insult went deep into her, right home (Lawrence). 
4. There was a pause (Lawrence).  
5. At any instant the blow might crash into her (Lawrence). 
6. Suddenly a thud was heard at the door down the passage (Lawrence). 
7. It's a valentine (Lawrence). 



8. "I should like to have a peep at each of them," said Holmes. "Is it possible?" "No 
difficulty in the world," Soames answered (Doyle).   
 

c) 
1. I'm going to take some railway journeys (Christie). 
2. There's a tin of pate in the larder (Christie).  
3. The question was really purely rhetorical (Christie). 
4. The train began to slow down (Christie). 
5. It's the kind of house I'd like to live in (Christie).  
6. The house must be lived in, but now, at this moment, it was empty (Christie).  
7. It was the time when things were beginning to happen to railways (Christie).  
8. Someday had come. Someday was tomorrow (Christie).  
9. The actual land, of course, might always prove valuable in the future - the repair 
of derelict houses is seldom profitable (Christie). 
 

d) 
1. The angle of approach would be quite different (Christie). 
2. There seemed to be a certain cunning about this part of the road system of 
England (Christie). 
3. This must be presumably the front door, though it didn't look like a front door 
(Christie). 
4. The house looked quite different from this side (Christie). 
5. One hardly has to imagine anything to explain oneself (Christie). 
6. She might be able to do spells (Christie). 
7. It was rather dark inside (Christie). 
8. I suppose someone must have known all about her (Christie). 
9. Their front door had recently been repainted a rather bilious shade of green, if 
that was accounted to be a merit (Christie). 
 
III. Build up the IC-model of the sentences. 
 
MODEL: The exhausted boy greeted his father rather unwillingly. 

 
 
b) The   exhausted    boy    greeted    his    father   rather   unwillingly. 
 

 
a) 

1. The pearl ear-rings dangled under her rosy ears (Lawrence).  
2. The Whistons' kitchen was of fair size (Lawrence). 
3. She slowly, abstractedly closed the door in his face (Lawrence). 
 

b) 
1. The concert on Thursday night was better attended (Joyce).  
2. Soon the name of Kearney began to be heard often on people's lips (Joyce). 
3. My good man is packing us off to Skerries for a few weeks (Joyce). 
 

c) 
1. The pocketknife's worn bone handle fitted comfortably into his hand (King). 
2. His brother-in-law was anathema to him (Sheldon). 
3. This large, shambling, good-natured man suddenly frightened her (Christie).  
 

d) 
1. The key turned rustily in the lock (Christie). 
2. For a moment his mind seemed to separate from his physical self (King). 



3. The limousine passed a large park in the center of the city, with sparking, 
dancing fountains in the middle (Sheldon). 
 
____________________________________________________________ 

8.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

               

Поради з планування та організації часу,  

необхідного для вивчення навчальної дисципліни 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Зміст самостійної роботи при вивченні дисципліни «Теоретична граматика» 

визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками 

викладача, даними методичними вказівками. 

Кількість годин для самостійного вивчення дисципліни складає 70% від 

загального навантаження, тому саме самостійна робота студентів є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у час, вільний від 

аудиторних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

розширення та поглиблення набутих у  процесі аудиторної роботи знань, 

вмінь та навичок, а також самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу 

під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

 Забезпечується самостійна робота студента системою навчально- 

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, методичні 

вказівки для виконання практичних занять тощо. 

Самостійна робота студентів під час вивчення навчальної дисципліни 

«Теоретична граматика» включає такі форми: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для самостійного 

опрацювання; 
- підготовка до практичних занять; 
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед контрольними 

роботами; 
- підготовка рефератів, доповідей за програмою дисципліни. 

Оцінювання результатів проводиться за такими критеріями: 

“відмінно” (5 – А) відповідає виявленню всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової 

літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння 

використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних 

ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні 

навчально-програмного матеріалу; 

 “добре” (4 – В, С) відповідає виявленню знань основного програмного 

матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння 



необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими 

програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, 

допускаючи незначні помилки; 

 “задовільно” (3 – D, E) відповідає виявленню значних прогалин в 

знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, 

методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові 

помилки; 

 “незадовільно” (2 – F, FX) відповідає відсутності знань програмного 

матеріалу навіть в лекційному обсязі, не володіння методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою.  

Практичні та індивідуальні завдання з дисципліни виконуються 

студентами протягом семестру згідно програми курсу з метою закріплення 

теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється 

поточний контроль виконання практичних та індивідуальних завдань 

шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди 

із студентом по кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у 

відповідності із встановленими критеріями оцінки. 

Одним з видів самостійної роботи для студентів під час вивчення 

дисципліни є виконання індивідуальних завдань. Завдання оформлюються в 

окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. 

Вимоги до оформлення – аналогічні вимогам до оформлення реферату. 

Кожне завдання повинно мати назву, відповідні пояснення. Завдання 

подаються в систематизованому, охайному вигляді. Самостійна робота 

студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у 

бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах. 

 

Опис послідовності дій студента під час  

засвоєння змісту навчальної дисципліни 

 

З самого початку вивчення дисципліни «Теоретична граматика» 

студент повинен бути ознайомлений як з програмою дисципліни і      

формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та 

оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається  шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Змістовий 

модуль – це відносно окремий самостійний блок, який логічно об’єднує 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками. 

Тематичний план дисципліни складається з трьох змістових модулів. 

 

Рекомендації щодо використання матеріалів НМК 

 



Зміст вивчення дисципліни «Теоретична граматика» визначено її 

робочою програмою. Інформативну частину навчання складають навчальні 

посібники, розроблені викладачами кафедри, конспекти лекцій у паперовій та 

електронній формі, план, зміст та методичні вказівки до проведення 

практичних   занять, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, 

перелік рекомендованої до вивчення літератури. 

У методичних вказівках для проведення практичних занять з 

дисципліни міститься план занять та перелік питань, які підлягають розгляду 

за кожною темою, з посиланнями на додаткові навчально-методичні 

матеріали, які дозволяють вивчити їх глибше. Окрім цього у даних 

методичних вказівках можна ознайомитися з питаннями, що виносяться на 

обговорення, та списком літератури, необхідної для цілеспрямованої роботи 

студента при підготовці до заняття, умовами завдань, які розглядаються на 

практичних заняттях. 

 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

- зосередитися на тому, що читаєш; 

- виділити головну думку автора; 

- виділити основні питання тексту від другорядних; 

- зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну думку; 

- уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних    

термінів слід знаходити у фаховій літературі, словниках. 

Після прочитання тексту необхідно: 

- усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

- закріпити прочитане у свідомості. 

- пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

- перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища 

автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік  і номер 

видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік 

основних питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка 

тексту, сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або 

розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні 

додаткової літератури за даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і 



чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань 

студента, багатства його літературної і професійної лексики, навичок 

самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути 

одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які 

акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, 

підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо. Записи 

можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, цитат, 

виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем. 

 

 

Поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій та практичних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку практичного 

заняття з оцінкою відповідей студентів; 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

практичного заняття.  

- перевірка домашніх завдань; 

- тестова перевірка знань студентів; 

- інші форми. 

Теми самостійної роботи входять до кредиту, який контролюються 

після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з 

дисципліни та їх результати враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки.  
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12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів 

1) Підготовка до практичних занять вимагає самостійного поглибленого 

http://www.ksu/


вивчення теоретичних питань, аналізу і синтезу навчально-методичних 

матеріалів з підготовкою виступу (презентації) на практичних заняттях 

підготовлених матеріалів з викладом теоретичних положень та ілюстрацією 

прикладів; 

2) Поглиблене вивчення теми передбачає індивідуальне дослідження 

актуальних проблем методики навчання іноземної мови з вивченням 

наукових джерел і викладом в формі доповіді / реферату (рекомендується в 

якості альтернативної форми підсумкового контролю); 

3) Практичні завдання вимагають попередньої самостійної підготовки 

студентів, аналізу фрагментів уроків на різних ступенях навчання з 

подальшим обговоренням на практичних заняттях; 

4) Самостійна підготовка фрагментів уроків або плану-конспекту урока 

передбачає творчий пошук, аналіз теоретичної літератури і шкільних 

підручників.   
 

 

Самостійна робота 1  

Загальна характеристика граматичної будови сучасної англійської мови. 

Морфологія і синтаксис як основні підрозділи граматики. 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What is the aim of theoretical grammar?      

2. What three types of relations can linguistic units have?. 

3. How many level units does morphological level have?   What are they?    

4. How many level units does syntactical level have?  What are they?    

5. What deals with the internal structure of words, peculiarities of their 

grammatical categories and their semantics?   

6. What kind of syntactical relations are the relations of interdependence?    

7. What languages are those of ‘external’ grammar because most grammatical 

meanings and grammatical forms are expressed with the help of words?  

 

Контрольні запитання: 

1. How many structural levels are there in the structure of a language?    What are 

they?    

2. What are the three types of paradigmatic relations according to different 

principles of similarity?   

3. What types of syntagmatic relations do you know?  

4. What structural types are Indo-European languages classified into? 

5. In what kind of languages most of grammatical meanings and grammatical 

relations of  words are expressed with the help of inflexions?    

6. What deals with the rules governing combination of words in sentences (and 

texts in modern linguistics)?    

 

 

Самостійна робота 2 



Традиційна класифікація морфем. Дистрибутивна класифікація морфем. 

Нейтралізація опозицій  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What are the two meanings in the semantic structure of the word?  

2. What meaning is the individual meaning of the word?   

3. What meaning is the meaning of the whole class or a subclass?  

4. Which grammatical meaning is always marked morphologically, has its marker?     

5. Which grammatical meaning is not expressed formally?  

 

Контрольні запитання: 

1. May the grammatical meaning be explicit or implicit or both explicit and 

implicit?       

2. How many types are there of the implicit grammatical meaning?  What are they?     

3. What is the opposition between two mutually exclusive form-classes?  
4. What means of realization of grammatical categories do you know?  

Самостійна робота 3 

Частини мови як граматичні класи слів. Проблема адекватності 

традиційної класифікації. Теорія синтаксичних класів слів. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What approach did an English grammarian Henry Sweet suggest in the XIX 

century? 

2. What kind of words are those having no references of their own in the objective 

reality; most of them are used only as grammatical means to form up utterances?  

3. What kind of words are words with the corresponding references in the objective 

reality?  

4. What are we to describe when characterizing any part of speech? 

 

Контрольні запитання: 

1. How many approaches are there to the problem of word classification into parts 

of  speech?   What are they?   

2. Who was a distributional approach to the parts of speech classification 

introduced by?  

3. What are the three criteria parts of speech are identified according to in modern  

      linguistics?  

4. What criterion shows paradigmatic characteristics: relevant grammatical 

categories, the form of the words, their specific inflectional and derivational 

features?   

5. What criterion deals with the syntactic function of words in the sentence and 

their combinability?  

6. What groups are all the words of the language divided into?  

 

 

Самостійна робота 4 

Класифікація іменника.   



 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What part of speech is the central lexical unit of the language, as it is the main  

     nominative unit of speech?  

2. What groups can nouns be divided into according to the type of nomination?   

3. What groups can nouns be divided into according to the form of existence?  

4. What genders for nouns do you know?  

 

Контрольні запитання: 

1. How are nouns classified in accordance with the morphological structure of the 

stems?  

2. What groups can all nouns be divided into according to the quantitative 

structure?  

 

 

Самостійна робота 5 

Визначення прикметника та прислівника.  Класи прикметників та 

прислівників.   

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What opposition is the category of voice realized through?  

2. What kinds of verbs do you know according to the way of forming past tenses 

and  Participle II?    

3. What mood are real actions expressed by?  

4. What mood are unreal actions expressed by?  

 

Контрольні запитання: 

1. In traditional linguistics grammatical time is often represented as a three-form  

      category. What are they?   

2. What are the two major types of oppositional reduction?  

 

Самостійна робота 6 

Класифікація дієслів. Категорія виду. Категорія стану. Змішаний 

характер властивостей безособових форм дієслова.   

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What distinct classes do verb forms have?   

2. What four forms do the English verbids include?  

3. What is the opposition of the finite verbs and the verbids based on? 

4. What is the head-form of the verbal paradigm?  

5. How many forms do gerunds derived from intransitive verbs have?  What are 

they?     

 

Контрольні запитання: 

1. What serves to express the secondary predication?  

2. What categories does the infinitive distinguish?   

3. What features does the infinitive historically combine?   



4. What form of verbs is the participle?  

5. What two types of participle do you know?   

 

Самостійна робота 7-8 

Аналіз речення за безпосередньо складовими. Парадигматика простого 

речення. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. In what sentences is there only one main part?  

2.  How do we call the sentence with one or more of its parts left out, which can be  

     understood from the context?   

3. What is the main member of infinitival sentences expressed by?   

 

Контрольні запитання: 

1. According to what properties are sentences classified?   

2. What are the sentences divided into as to the traditional scheme for classifying  

    English sentences by the number and types of clauses?   

3. What kind of sentences is usually classified into one-member and two-member 

taking in consideration the main parts of a sentence?  

 

Самостійна робота 9 

Тема, рема і перехід в інформаційній структурі речення. Засоби 

рематизації компонентів простого речення. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What two main functions does the subject perform?   

2. What part of the sentence denotes the action or property of the thing expressed 

by the subject?  

3. How many types of predicates are there according to morphological 

characteristic?  What are they?   

4. What kinds of objects do you know according to the most common 

classifications of objects proposed by scholars?  

5. What has been often regarded as a special kind of attribute, and sometimes as a  

        secondary part of a sentence distinct from an attribute?  

 

Контрольні запитання: 

1. What sentence members are interdependent and independent of any other 

sentence members?   

2.  How many types of predicates are there?   

3. What part of the sentence expresses the predicative feature, which characterize 

the  object expressed by the subject?  

4. What kinds of predicates according to their structural characteristics do you 

know?         

 

Самостійна робота 10 



Розмежування складносурядних і складнопідрядних речень. Проблема 

складносурядного речення. Принципи класифікації складнопідрядних 

речень. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. What is the structural scheme of the sentence?   

2. What is the simplest type of expansion?  

3. Elements of expansion can be connected by relations of two different types. 

What are they?   

4. What takes place when one syntactic unit semantically develops the other, 

making it more specific?  

5. What is adjunction similar to? 

 

Контрольні запитання: 

1. What is a syntactic process aimed at emphasizing some sentence member or 

sentence member group?   

2. What takes place when the isolated element forms a separate sentence?   

3. What takes place when each element of expansion relates to others as both  

       semantically and syntactically independent unit?   

4. What consists in modifying words as syntactic elements with particles?  

 

 

Самостійна робота 11 

Текст у граматичних дослідженнях. Поняття надфразової єдності й 

параграфу. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1 . What are the two types of the composite sentences according to the way they 

are  joined together?  

2. What means does English use to express subordination of one syntactic unit to  

       another in a complex sentence?  

3.  What clauses qualify the thing denoted by its head word through some actions, 

state or situation in which the thing is involved?   

4. What clauses are usually introduced by the conjunctions because, since, as and  

       indicate causal relations?   

 

Контрольні запитання: 

1. In what sentences are predicative constructions of the high rank connected by 

means of subordination?  

2. What can be the connector in composite sentences?  

3. What are the three types of formative words linking the parts of a compound  

       sentence?  

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

- Підготувати презентацію на основі огляду оригінальних наукових 

джерел з однієї з запропонованих тем: 



 

8 Secondary parts of the sentence. Difficulties of their classification. 

9 Subordinate clauses and difficulties of their classification. 

10 Various classifications of sentences. 

11 Parts of speech and different principles of their classification. 

12 Controversial problems of part of speech classification: pronouns. 

13 Controversial problems of part of speech classification: adverbs. 

14 Different interpretations of the meaning of the English articles. The main 

functions of the English articles. 

8. The number of moods in Modern English. Various interpretations 

26 Controversial problem of part of speech classification. 

27 Various interpretations of the Continuous Forms. 

28 The category of case of English nouns. Various interpretations. 

29 Notional words and function words in Modern English. Various 

interpretations 

30 The category of time-correlation. Various interpretations of the Perfect 

Forms. 

31 The category of tense in Modern English. Various interpretations. 

32 Predicativity. Means of expressing predicativity. Various interpretations. 

33 The category of voice in Modern English. Various interpretations 

 

34 Theoretical and practical difficulties of the study of articles. 

35 The category of mood in Modern English. Difficulties of classification of 

Mood-forms. 

36 Various passive constructions in Modern English. 

37 The category of aspect in Modern English. Various interpretations. 

38 The number of voices in Modern English. Various interpretations. 

39 Means of expressing gender in Modern English. 

40 Controversial problems of the part of speech classification: verbals. 

41 Modality. Means of expressing modality. Various interpretations. 

42 The problem of analytical forms in the system of English Moods 

 

Глосарій основних термінів і понять 

 

Adjective Прикметник – повнозначна частина мови, що 

охоплює слова із значенням ознаки предмета. 

Adverb Прислівник –  невідмінювана частина мови, що 

передає ознаку дії або стану, ступінь чи міру вияву 

іншої ознаки. 

Adverbial Modifier Обставина –  другорядний член речення, що 

називає умову, час, спосіб, міру, ознаку дії чи 

стану. 

Adverbial Participle Дієприслівник –  незмінювана дієслівна форма, що 

називає додаткову дію і подає обставинну 

характеристику головної дії і відповідає на 



питання коли? чому? за якої умови? З якою метою? 

Adverbial Participial 

Construction 

Дієприслівниковий зворот – сполучення 

дієприслівника і слів, що залежать від нього і 

пояснюють його 

Aspect Вид – дієслівна граматична категорія, що вказує на 

завершеність, незавершеність, результативність, не 

результативність і тривалість, обмеження дії. 

Attribute Означення –  другорядний член речення, що 

називає ознаку предмета і залежить від члена 

речення, вираженого іменником. Означення 

відповідають на питання який? чий? котрий? 

скільки? і найчастіше виражаються 

прикметниками, займенниками, числівниками та 

іменниками. 

Case Відмінок –  граматична словозмінна категорія, що 

є самостійною для іменника і залежною, несамос-

тійною, для прикметника, числівника, займенника 

та дієприкметника 

Complex  

/Compound Sentence 

Складне речення речення, що містить два й більше 

синтаксичних центрів і складається з кількох 

частин, співвідносних за своєю будовою з 

простими реченнями. 

Compound Nominal 

Predicate 

Складений іменний присудок –  це такий присудок, 

до складу якого входять іменна частина та 

дієслово-зв’язка 

Compound Verbal 

Predicate 

Складений дієслівний присудок утворюється з 

двох дієслів: неозначеної форми і змінюваного 

допоміжного дієслова 

Conjugation Дієвідміна –  група дієслів, що має однакові ознаки 

словозміни за особами й числами. 

Сonjunction Сполучник –  частина мови, що вживається для 

сполучення членів речення або речень. 

Conjunctionless 

Composite (Compound / 

Complex) Sentence 

Безсполучникове складне речення – складне 

речення, частини якого утворюють інтонаційно-

змістове й структурне ціле 

Declension Відміна –  словозмінна група іменників, 

об’єднаних типом відмінювання 

Direct Object Додаток прямий означає об’єкт, на який спрямо-

вана дія, виражається іменником у формі 

знахідного відмінка без прийменника і поширює 

перехідне дієслово. 

Free Phrase 

 /Word Combination/ 

Вільне словосполучення – словосполучення, 

утворене за однією з синтаксичних моделей мови 

(узгодження, керування, прилягання), фразеоло-



гічно не зв’язане, що легко розчленовується на 

складові частини – повнозначні слова, кожен з 

яких має власне лексичне і граматичне значення і 

за межами цього словосполучення 

Functunal Part of Speech  

 

Неповнозначна частина мови –  це лексично 

несамостійне службове слово (прийменник, 

сполучник, частка, артикль). 

Gender /Genus/ Рід – лексико-граматична категорія іменника, що 

виявляється в конкретних значеннях чоловічого, 

жіночого, середнього роду. 

Gerund Герундій (в англійській мові) – безособова форма 

дієслова, що поєднує властивості дієслова та 

іменника. Він виражає дію в процесі її розвитку 

Grammatical Category Граматична категорія лексико – граматичний 

розряд слів; частини мови. 

Grammatical Form of the 

Word 

Граматична форма слова – різновид того самого 

слова, що відрізняється від інших граматичним 

значенням. 

Grammatical Meaning Граматичне значення додане до лексичного 

значення слова абстрактне значення, що виражає 

його відношення до груп або класів слів. 

Homogeneous Parts of 

the Sentence 

Однорідні члени речення –  члени речення, що 

належать до одного й того самого члена речення і 

виконують однакові синтаксичні функції. 

Impersonal Sentence Безособове речення – односкладне просте речення, 

в якому присудок називає дію, не вказуючи на 

особу, суб’єкт дії.  

Impersonal Verb Безособове дієслово – дієслово, що позначає дію, 

не пов’язану з будь-якою особою-діячем.  

Imperfective Aspect Вид недоконаний виражає тривалу дію (що 

робити?). 

Indirect Object Додаток непрямий –  виражений будь-яким 

непрямим відмінком з прийменником, зокрема й 

знахідним. Він поширює значення члена речення, 

вираженого дієсловом, віддієслівним іменником, 

прикметником, прислівником. 

Interrogative Sentence  Питальне речення– речення, яке містить запитання. 

Для вираження запитання використовуються 

питальна інтонація або питальні слова. 

Isolated /Detached/ Parts 

of the Sentence 

Відокремлені члени речення –  другорядні члени 

речення (додатки, означення, прикладки, 

обставини), виділені інтонаційно з метою надання 

їм змістової самостійності. 

Infinitive Інфінітив Неозначена форма дієслова – початкова 



незмінювана форма дієслова, що позначає дію або 

стан безвідносно до діючої особи, а також часу, 

способу. 

Inversion Інверсія– зміна звичного (прямого) порядку слів у 

реченні для підкреслення важливого змісту, 

логічного наголосу його членів або для надання 

фразі особливого стилістичного 

Modal Word Модальне слово –  незамінне слово, за допомогою 

якого виражається ставлення того, хто говорить, до 

висловленої думки, оцінюється ймовірність, 

можливість, необхідність повідомлюваного. 

Nominative Sentence Називне речення, номінативне речення –  

односкладне речення, головний член якого 

виражений іменником чи займенником у 

називному відмінку із залежними від нього 

словами чи без них. 

Non-finite Form of the 

Verb /Verboid, Infinitive/ 

Неозначена форма дієслова, інфінітив– початкова 

незмінювана форма дієслова, що позначає дію або 

стан безвідносно до діючої особи, а також часу, 

способу. 

Noun Іменник –  самостійна частина мови, що називає 

предмети, істоти, явища природи, узагальнені 

ознаки або дії. Іменник відповідає на питання хто? 

що? 

Numeral Числівник  – частина мови, що позначає число, 

кількість предметів та порядок їх при лічбі. 

Object Додаток –  другорядний член речення, що означає 

об’єкт дії, стану чи ознаки і відповідає на питання 

непрямих відмінків. 

One-member 

/Mononuclear/ Sentence 

Односкладне речення –  речення, в якому є лише 

один головний член із залежними від нього 

словами або без них, не вимагає другого головного 

члена. 

Participial Construction Дієприкметниковий зворот – сполучення 

дієприкметника і слів, залежних від нього 

 Participle Дієприкметник –  не особова форма дієслова, що 

позначає реалізовану в часі ознаку предмета, 

пов’язану дією або станом цього предмета. 

Particle Частка –  службова частина мови, що об’єднує 

слова, що слугують для утворення граматичних 

форм, надають додаткових змістових, модально-

вольових, емоційно-експресивних відтінків 

реченню або його членам. 

Passive Voice Пасивний стан дієслова означає дію, що 



спрямована на предмет чи особу, що є підметом. 

Perfective Aspect Вид доконаний містить вказівку на якусь межу 

тривання дії, її початок, завершеність, 

результативність, повторюваність (що зробити?). 

Predicate Присудок  – головний член двоскладного речення, 

що означає дію, стан або ознаку підмета і 

граматично підпорядковується йому. 

Preposition Прийменник  – неповнозначна службова частина 

мови, що виступає разом із формою відмінка 

іменника, займенника, числівника для вираження 

залежності її від інших слів у словосполученні. 

Principal Parts of the 

Sentence 

Головні члени речення – синтаксичний центр, 

граматична основа речення. У двоскладному 

реченні – це підмет і присудок. В односкладних 

реченнях граматичною основою є один головний 

член, який за формою може нагадувати підмет чи 

присудок двоскладного речення, а насправді не є ні 

підметом, ні присудком. 

Pronoun Займенник – що вказують на особу як виконавця 

дії. 

Simple Sentence Просте речення – речення, яке має лише один 

синтаксичний центр, виражений сполученням 

підмета і присудка або лише одним головним 

членом. 

Simple Verbal Predicate Простий дієслівний присудок виражається однією 

дієслівною формою у теперішньому, минулому або 

майбутньому часі, у будь-якій особі, а також у 

дійсному, наказовому та умовному способах. 

Stem of the Word Основа слова  – частина слова без закінчення та 

формотворчого суфікса, що виступає носієм 

лексичного значення слова. 

Subject Підмет –  граматично незалежний член 

двоскладного речення, що означає предмет, про який 

говориться в реченні. Підмет відповідає на питання 

називного відмінка. 

Subordinate  

/Dependent/ Clause 

Підрядне речення, підрядна частина  – 

синтаксично залежна предикативна частина 

складнопідрядного речення, що повністю або 

частково зберігає ознаки простого речення і 

граматично підпорядковується головній частині 

Subordinate Parts of the 

Sentence 

Другорядні члени речення –  члени речення, що 

пояснюють, уточнюють чи доповнюють значення 

головних членів двоскладного речення. До 

другорядних членів речення належать додаток, 



означення, обставина. 

Syntactic,    /Functional, 

Form, Grammatical/    

Word 

Службове слово –  не повнозначні слово, що 

самостійно не вживається, а служить для 

синтаксичних зв’язків між повнозначними 

словами. 

Transitive Verb Перехідне дієслово – дієслово, що називає дію, 

спрямовану на об’єкт, виражений знахідним 

відмінком, без прийменника 

Two-member Sentence Двоскладне речення –  речення, що має два головні 

члени – підмет і присудок – із залежними від них 

словами чи без них. 

Verb Дієслово –  повнозначна частина мови, що означає 

дію або стан предмета як процес. 

Word Order in the 

Sentence 

Порядок слів у реченні –  взаєморозташування слів 

у реченні, а також речень у висловлюванні. 
 

 

 

9. Конспект лекцій з дисципліни (тезисно). 

Theoretical Grammar 
LECTURE 1 

1. What is the origin of the term “grammar”?  

2. How is the term “grammar” translated?  

3. What does practical grammar aim at?  

4. What is the aim of theoretical grammar?      

5. Is speech common or individual? 

6. Is language common or individual?    

7. What is the sentence opposed to?    

8. What is the text opposed to?   

9. What speech unit is opposed to the language unit phoneme?    

10. What is the central (but not the only) linguistic unit of a language?   

11. What three types of relations can linguistic units have?. 

12. What two main functions does any language have?   

13. How many structural levels are there in the structure of a language?    What are 

they?    

14. Which is the lowest level?   

15. How many level units does morphological level have?   What are they?    

16. How many level units does syntactical level have?  What are they?    

17. Which level has the text as its level unit?    

18. What deals with the internal structure of words, peculiarities of their 

grammatical categories and their semantics?   

19. What deals with the rules governing combination of words in sentences (and 

texts in modern linguistics)?    

20. What is the main unit of traditional grammatical theory?   



21. What is the basic nominative unit of a language with the help of which the 

naming function of a language is realized?   

22. What kind of relations can a linguistic unit enter into?  

23. What are the three types of paradigmatic relations according to different 

principles of similarity?   

24. What are semantic paradigmatic relations based on?   

25. What are functional paradigmatic relations based on?     

26. What are formal paradigmatic relations based on?   

27. What types of syntagmatic relations do you know?  

28. What kind of syntactical relations are the relations of interdependence?    

29. What kind of syntactical relations exists between the homogeneous linguistic 

units that  

      are equal in rank, that is, they are the relations of independence?  

30. What kind of syntactical relations are the relations of dependence when one 

linguistic  

      unit depends on the other?  

31. What structural types are Indo-European languages classified into? 

32. In what kind of languages most of grammatical meanings and grammatical 

relations of  

      words are expressed with the help of inflexions?    

33. What languages are those of ‘external’ grammar because most grammatical 

meanings  

      and grammatical forms are expressed with the help of words?  
 

 

LECTURE 2 

1. What are the two meanings in the semantic structure of the word?  

      What meaning is the individual meaning of the word?   

2. What meaning is the meaning of the whole class or a subclass?  

3. May the grammatical meaning be explicit or implicit or both explicit and 

implicit?       

4. Which grammatical meaning is always marked morphologically, has its marker?     

5. Which grammatical meaning is not expressed formally?  

6. How many types are there of the implicit grammatical meaning?    What are 

they?     

7. What is the general grammatical meaning? 8. What is the dependent 

grammatical    

    meaning within the same part of speech?   

9. Nouns have the dependent grammatical meaning of ……      

10. The verb have the dependent grammatical meaning of……  

11. How do we call the relation between two grammatical forms differing in 

meaning and  

      external signs?   

12. What is the opposition between two mutually exclusive form-classes?  



13. What means of realization of grammatical categories do you know?  

14. How do we call the use of a linguistic unit in an unusual environment or in the  

     function that is not characteristic of it?   

15. How do we call the reduction of the opposition to one of its members?  

LECTURE 3 
1. How do we call classes of words, all the members of which have certain 

characteristics  

      in common, which distinguish them from the members of other classes?  

2. How many approaches are there to the problem of word classification into parts 

of  

      speech?   What are they?   

3. What approach did an English grammarian Henry Sweet suggest in the XIX 

century? 

4. Who was a distributional approach to the parts of speech classification 

introduced by?  

5. What are the three criteria parts of speech are identified according to in modern  

      linguistics?  

6. Which criterion presupposes the grammatical meaning of the whole class of 

words?    

7. What criterion shows paradigmatic characteristics: relevant grammatical 

categories,  

      the form of the words, their specific inflectional and derivational features?   

8. What criterion deals with the syntactic function of words in the sentence and 

their  

     combinability?  

9. What groups are all the words of the language divided into?  

10. What kind of words are those having no references of their own in the 

objective  

       reality; most of them are used only as grammatical means to form up 

utterances?  

11. What kind of words are words with the corresponding references in the 

objective  

      reality?  

12. What are the notional parts of speech?  

13. What are the functional parts of speech?  

14. What are we to describe when characterizing any part of speech? 

LECTURE 4 

1. What part of speech is the central lexical unit of the language, as it is the main  

     nominative unit of speech?  

2. What groups can nouns be divided into according to the type of nomination?   

3. What groups can nouns be divided into according to the form of existence?  

4. How are nouns classified in accordance with the morphological structure of the 

stems?  

5. What groups can all nouns be divided into according to the quantitative 

structure?  



6. What genders for nouns do you know?  

LECTURE 5 

1. What opposition is the category of voice realized through?  

2. What kinds of verbs do you know according to the way of forming past tenses 

and  

     Participle II?    

3. In traditional linguistics grammatical time is often represented as a three-form  

      category. What are they?   

4. What mood are real actions expressed by?  

5. What mood are unreal actions expressed by?  

6. What are the two major types of oppositional reduction?  

LECTURE N 6 

1. What distinct classes do verb forms have?   

2. What four forms do the English verbids include?  

3. What expresses the primary predication?  

4. What serves to express the secondary predication?  

5. What is the opposition of the finite verbs and the verbids based on?. 

6. What is the infinitive historically?  

7. What is the head-form of the verbal paradigm?  

8. What categories does the infinitive distinguish?   

9. What features does the infinitive historically combine?  . 

10. How many forms do gerunds derived from intransitive verbs have?  What are 

they?    

11. Can the gerund be modified by a noun?   What cases of the noun can be used?    

12. What form of verbs is the participle?  

13. What two types of participle do you know?   

LECTURE N 7 
1. What two sections can the sentence be divided into?    

2. What is the semantic point of departure of a clause about which some 

information is  

    given?    

3. What expresses the basic informative part of the communication, emphasizing 

its contextually relevant centre?   

LECTURE N 8 

1. What is the central syntactic construction?    

2. What is a minimal unit of speech communication?   

3. According to what properties are sentences classified?   

4. What are the sentences divided into as to the traditional scheme for classifying  

    English sentences by the number and types of clauses?  . 

5. What kind of sentences is usually classified into one-member and two-member 

taking  

     in consideration the main parts of a sentence?  

6.  In what sentences is there only one main part?  

7.  How do we call the sentence with one or more of its parts left out, which can be  

     understood from the context?   



8.  What sentences name a person or a thing?   

9. What is the main member of infinitival sentences expressed by?   

 

LECTURE N 9 

1. What parts does the constituent structure of the sentence traditionally include?  

2. What are the two generally recognized main parts of the sentence?. 

3. What sentence members are interdependent and independent of any other 

sentence  

       members?   

4. What are the secondary parts of the sentence?   

5. What part of the sentence denotes the thing whose action or characteristic is  

       expressed by the predicate?  

6. What two main functions does the subject perform?   

7. What part of the sentence denotes the action or property of the thing expressed 

by the  

        subject?  

8.  How many types of predicates are there?   

9. What part of the sentence expresses the predicative feature, which characterize 

the  

        object expressed by the subject?  

10. What kinds of predicates according to their structural characteristics do you 

know?         

11. How many types of predicates are there according to morphological 

characteristic?   

        What are they?   

12. What kinds of objects do you know according to the most common 

classifications of  

        objects proposed by scholars?  

13. How do we call the secondary part of the sentence modifying a part of the 

sentence  

        expressed by a verb, a verbal noun, an adjective, or an adverb?   

14. What part of the sentence characterizes an action or a property as to its quality 

or  

        intensity, or indicates the way an action is done, the time, place, cause, 

purpose, or   

        condition with which the action or the demonstration of the quality is 

connected? 

15. How do we call a word or phrase referring to a part of the sentence expressed 

by a  

        noun, and explaining and specifying its meaning by giving it another name?    

16. What has been often regarded as a special kind of attribute, and sometimes as a  

        secondary part of a sentence distinct from an attribute?  

17. What is the structural scheme of the sentence?   

18. How do we call the sentence which is a construction, built according to a 

structural  



        scheme and realizing all of its components?   

19. How do we call the adding of some syntactic units to another unit, when the 

added  

       elements have the same syntactic status as the expanded element? 

20. What is the simplest type of expansion?  

21. Elements of expansion can be connected by relations of two different types. 

What are  

        they?   

22. What takes place when one syntactic unit semantically develops the other, 

making it  

        more specific?  

23. How do we call the modification of one element by another element which 

depends  

        on the first one?   

24. What is adjunction similar to?  

25. How do we call the inserting modal words which express the speaker’s attitude 

to  

        what his utterance denotes?    

26. How do we call the syntactic process of transforming the structure of a 

syntactic unit  

       from simple to complex?   

27. How do we call using  a part of some syntactic unit representing the whole 

unit? 

28. How do we call the use of words with generalized structural meaning instead of  

        words and constructions with specific meaning which were mentioned earlier?     

29. What is a syntactic process aimed at emphasizing some sentence member or 

sentence  

       member group?   

30. What takes place when the isolated element forms a separate sentence?   

31. What takes place when each element of expansion relates to others as both  

       semantically and syntactically independent unit?   

32. What consists in modifying words as syntactic elements with particles?  

 

LECTURE N 10 

1. How do we call the sentence which is a structural and semantic unity of two or 

more  

        syntactic constructions each having a predicative center of its own?  

2. What sentences have the following characteristics: 

      - the type of syntactic connection (coordination or subordination); 

      - the rank of predicative constructions, that is, the place occupied by the 

predicative  

        construction in the hierarchy of clauses; 

      - presence or absence of connectors and their character?  

3. In what sentences are predicative constructions of the high rank connected by 

means  



        of subordination?  

4. What are the two types of the composite sentences according to the way they are  

       joined together?  

5. What can be the connector in composite sentences?  

6. How do we call the sentences which are the structures of co-ordination with two 

or  

       more immediate constituents which are syntactically equivalent?  

7. What are the three types of formative words linking the parts of a compound  

       sentence?  

8. How do we call the sentences which are the structures of subordination with two 

or  

       more immediate constituents which are not syntactically equivalent?   

9. What means does English use to express subordination of one syntactic unit to  

       another in a complex sentence?  

10.  What clauses qualify the thing denoted by its head word through some actions, 

state  

       or situation in which the thing is involved?   

11. What clauses are usually introduced by the conjunctions because, since, as and  

       indicate causal relations?   

12. What clauses are generally introduced by the relative adverb where or by the 

phrase  

        from where, to where, etc.?   

13. What clauses are used to denote two simultaneous actions or states, one action  

        preceding or following the other, etc.?   

14. What clauses are clauses that give information about the circumstances despite 

or  

        against which what is said in the principal clause is carried out?  
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Кількість 

годин 

ПІП 

викладачів 
ауд. с/р 

Теоргра-

матика 

Філологія* 

Мова і літ-

ра (англ.) 

4 446 

456 

 

7 Екз. 3 54 36 Баркасі В.В. 

Нікіфорчук 

С.С. 

Тематичний зміст дисципліни 

№ Назва теми/Вид роботи К-ть Макс. Дата 



з/п годин к-ть 

балів 

 

виконан-

ня / 

зараху-

вання 

 

Кредит № 1 

Морфологічна система сучасної 

англійської мови 

   

Лекція 1 Мета та основні поняття курсу 

теоретичної граматики. Історія 

граматичних досліджень. 

2 -  

Семінарське 

заняття 1 

Групова дискусія «Мета та основні 

поняття курсу теоретичної граматики. 

Історія граматичних досліджень» 

2 15 

 

 

Лекція 2 Морфемна та категоріальна структура 

слова. 

2 -  

Семінарське 

заняття 2 

Колоквіум «Морфемна структура слова» 2 15 

 

 

Семінарське 

заняття 3 

Групова дискусія «Категоріальна 

структура слова.» 

2 15 

 

 

 Разом (аудиторна робота): 10 45 

 

 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка доповіді «Загальна 

характеристика граматичної будови 

сучасної англійської мови. Морфологія і 

синтаксис як основні підрозділи 

граматики» 

4 15 

 

 

Самостійна 

робота 2 

Презентація «Традиційна класифікація 

морфем. Дистрибутивна класифікація 

морфем. Нейтралізація опозицій» 

4 10 

 

 

 Разом (самостійна робота): 8 25 

 

 

Тематичний 

контроль  

 к/р Морфологічна система сучасної 

англійської мови 

 30 

 

 

 Разом: 18 100  

 

Кредит № 2 

Частини мови як граматичні класи 

слів. 

  

 

Лекція 3 Частини мови. 2 -  

Семінарське 

заняття 4 

Групова дискусія «Частини мови. 

Знаменні частини мови» 

2 8  

Семінарське 

заняття 5 

Колоквіум «Частини мови. Службові 

частини мови» 

2 8 

 
 

Лекція 4 Граматичні властивості іменника. 2 -  

Семінарське Групова дискусія «Загальна 2 9  



заняття 6 характеристика іменника як частини 

мови. Класифікація іменників» 

 

Семінарське 

заняття 7 

Колоквіум  «Граматичні властивості 

іменника. Категорії» 

2 8  

Лекція 5 Загальна характеристика дієслова та його 

граматичні властивості. 

2 -  

Семінарське 

заняття 8 

Групова дискусія «Загальна 

характеристика дієслова як частини 

мови. Класифікація дієслів» 

2 9 

 
 

Семінарське 

заняття 9 

Колоквіум «Дієслово. Категорія часу» 2 8  

Семінарське 

заняття 10 

Круглий стіл «Дієслово. Категорія 

аспекту» 

2 8  

Семінарське 

заняття 11 

Групова дискусія «Дієслово. 

Категорія стану» 

2 8  

Лекція 6 Загальна характеристика граматичних 

категорій особових та безособових форм 

дієслова 

2 -  

Семінарське 

заняття 12 

Колоквіум «Граматичні  категорії 

особових та безособових форм дієслова» 

2 9 

 
 

 Разом (аудиторна робота): 26 75  

Самостійна 

робота 1 

Підготовка доповіді «Частини мови як 

граматичні класи слів. Проблема 

адекватності традиційної класифікації. 

Теорія синтаксичних класів слів. 

Знаменні частини мови. Службові 

частини мови» 

 

6 

 

8 
 

Самостійна 

робота 2 

Презентація «Класифікація іменника. 

Граматичні властивості іменника. 

Категорії» 

4 6 

 
 

Самостійна 

робота 3 

Есе «Класифікація дієслів. Категорія 

часу. Категорія аспекту. Категорія 

стану». 

6 8  

Самостійна 

робота 4 

Огляд публікацій на тему «Змішаний 

характер властивостей безособових форм 

дієслова.» 

2 3  

 Разом (самостійна робота): 18 25 

 

 

 Разом: 44 100  

 

Кредит № 3  

Синтаксична система сучасної 

англійської мови 

   

Лекція 7 Актуальне членування речення проблема 

визначення комунікативних типів 

2 -  



речення. 

Семінарське 

заняття 13 

Групова дискусія «Актуальнее 

членування речення проблема 

визначення комунікативних типів 

речення. 

2 9 

 

 

Лекція 8 Теорії простого речення в сучасній 

лінгвістиці. 

2 -  

Семінарське 

заняття 14 

Колоквіум «Структурна класифікація 

простого речення в сучасній лінгвістиці. 

2 9 

 

 

Лекція 9 Синтаксичні процеси. 2 -  

Семінарське 

заняття 15 

Групова дискусія «Класифікація 

членів речення 

2 9 

 

 

Лекція 10 Складне та ускладнене речення 2 -  

Семінарське 

заняття 16 

Проблема складносурядного речення. 

Типи сурядності 

2 9  

Семінарське 

заняття 17 

Принципи класифікації 

складнопідрядних речень. 

2 9  

 Разом (аудиторна робота): 18 45 

 

 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка доповіді «Аналіз речення за 

безпосередньо складовими. Пара-

дигматика простого речення» 

2 5 

 

 

Самостійна 

робота 2 

Есе «Тема, рема і перехід в 

інформаційній структурі речення. Засоби 

рематизації компонентів простого 

речення» 

2 5 

 

 

Самостійна 

робота 3 

Презентація «Розмежування складно-

сурядних і складнопідрядних речень» 

2 5  

Самостійна 

робота 4 

Огляд публікацій на тему «Проблема 

складносурядного речення. Принципи 

класифікації складнопідрядних речень» 

4 10  

 Разом (самостійна робота): 10 25 

 

 

Тематичний 

контроль  
 Синтаксична система сучасної 

англійської мови 

 30 

 

 

 Разом: 28 100  

 Разом за дисципліну: 90 300  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


