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UNIT 1 3 

 

ВСТУП 

 

Навчальний посібник призначений для студентів очного та заочного 

відділень факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху 

створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів 

у зв’язку з інтеграцією української освіти в загальноєвропейську.  

Мета посібника полягає у розвитку й удосконаленні граматичних навичок, 

зокрема навичок використання артикля, якими повинні володіти незалежні 

користувачі мови на рівні В2–С1 згідно з «Загальноєвропейськими Рекомен-

даціями з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання».  

В результаті опрацювання посібника студенти мають знати базовий 

граматичний матеріал за вказаною темою та вміти вільно використовувати 

його в різних видах  мовленнєвої діяльності. 

Посібник включає 1) вступ; 2) основну частину, що складається із 

10 розділів (units) та розділу на повторення матеріалу, який був вивчений 

у попередніх розділах; 3) додатки, які містять список неправильних дієслів; 

4) ключі до вправ.  

Кожний розділ (Unit) складається із двох частин: GRAMMAR та 

EXPANSION ACTIVITIES. Перша частина (Grammar) призначена для введення 

та опрацювання граматичного матеріалу. Теоретичні дані щодо вживання 

артикля було оброблено з урахуванням досвіду педагогічної граматики та 

представлено в таблицях, мовленнєвих зразках, моделях. Враховуючи певні 

труднощі, що виникають при засвоєнні теми, автори вважали доцільним 

систематизувати матеріал таким чином, щоб студенти могли побачити різницю 

у вживанні різних артиклів (нульового, означеного, неозначеного) в рамках 

однієї таблиці. З метою автоматизації граматичного матеріалу застосовуються 

умовно-комунікативні вправи, вправи на переклад та комунікативні вправи.  

Друга частина містить текст та вправи, метою яких є подальший розвиток 

граматичних навичок та їхнє включення до складу мовленнєвих умінь: усного 

мовлення, читання, письма. Вправи другого розділу допомагають актуалізувати 

попередні знання студентів, сприяють розвитку критичного мислення, 

дозволяють гнучко й ефективно користуватись сучасною англійською мовою.  

Посібник призначений як для роботи в аудиторії під керівництвом 

викладача, так і для самостійної роботи. 

Експериментальна перевірка посібника на факультеті іноземних мов 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2012– 2016 ро-

ках показала, що запропонований спосіб подачі матеріалу та розроблені 

вправи сприяють формуванню у студентів стійких граматичних навичок. 
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