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1. Мета опанування дисципліни: сформувати уявлення про граматичний 

стрій сучасної англійської мови як системи, забезпечити наукове розуміння 

особливостей класів слів у граматичному вимірі та синтаксичних структур 

сучасної англійської мови: від словосполуки до складного синтаксичного 

цілого, ознайомити з методами сучасних досліджень у царині граматики.   

 

2. Завдання:  

 ознайомити з основними напрямами та методами досліджень у граматичних 

студіях; 

 забезпечити засвоєння основних фактів з історії розвитку граматичних 

теорій та основних одиниць метамови дисципліни; 

 визначити принципи виокремлення класів слів (частин мови) та їхні 

граматичні характеристики в сучасній англійській мові; 

 ознайомити з основними положеннями синтаксису, принципами 

виокремлення синтаксичних структур та структурного аналізу речень 

різних типів. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 напрямів та методів досліджень у царині граматики;  

 принципів виокремлення класів слів (частин мови) та їхні граматичні 

характеристики в сучасній англійській мові;  

 основних положень синтаксису, принципів виокремлення синтаксичних 

структур та структурного аналізу речень різних типів; 

застосування знань і розумінь:  

 вміння застосовувати методи структурної та генеративної лінгвістики для 

аналізу граматичних явищ;  

 встановлювати класи слів з урахуванням диференційних ознак;  



 визначати імпліцитні та експліцитні показники граматичних категорій 

класів слів, встановлювати типи синтаксичних структур на рівні 

словосполучень і речень;  

 робити конституентний аналіз речення з урахуванням синтаксичної 

семантики та прагматичного синтаксису. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Theoretical grammar, its relationship to other linguistic levels. The main 

concepts 

Тема 2. The word and its morphemic structure. Types and kinds of morphemes. 

Criteria for classification of words into parts of speech 

Тема 3. The Noun and the Adjective 

Тема 4. The Verb 

Тема 5. The phrase (word combination) 

Тема 6. The sentence. Simple, simple complicated and quasi-sentences 

Тема 7. The composite sentence 
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