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системне  повторення  граматичного  матеріалу,  що  вивчається  

студентами.  Виконання  запропонованих  тестів  допоможе студентам  у  

підготовці  до  підсумкового  контролю  їх  умінь  та  навичок.  Рівень  

складності та лексичне наповнення тестів дозволяють використовувати їх  

також  у  роботі  із  учнями  загальноосвітніх  шкіл,  гімназій,  ліцею  та  

аспірантами.
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Передмова

Пропонований  навчальний  посібник  є  збіркою  тестових  завдань, 

призначених  для  студентів  нефахових  факультетів  денної  форми  навчання 

освітньо-кваліфікаційних  рівнів  "бакалавр"  та  "магістр",  а  також  аспірантів  та 

пошукувачів  під  час  підготовки  до  складання  кандидатського  екзамену  з 

англійської мови.

Основна мета посібника - систематизація морфологічних та синтаксичних 

особливостей  граматики  англійської  мови,  які  викликають  труднощі  для 

практичного оволодіння нею.

Посібник складено відповідно до вимог існуючої програми для студентів 

немовних спеціальностей вищих навчальних закладів з урахуванням доступності 

мовного матеріалу та рівня підготовленості студентів.

Навчальний посібник складається із двох частин.

До І частини входить система граматичних завдань та тестів, необхідних 

для  активного  оволодіння  англійською  мовою,  правильною  в  граматичному 

відношенні.  Особлива  увага  приділена  розвитку  практичних  навичок  вживання 

часових форм дієслова, модальних дієслів, прямій та непрямій мові.

У II частині вміщено ключ відповідей для самоконтролю. На нашу думку, 

це дасть змогу самостійно засвоювати матеріал і перевіряти свої результати.

Сподіваємось,  що матеріали  посібника  стануть  у пригоді  тим,  хто  ними 

цікавиться не лише під час аудиторної роботи, але також і в ході підготовки до 

написання  контрольних  робіт  та  виконання  індивідуальних  та  самостійних 

завдань.
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