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ВСТУП 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи призначені для студентів 2 

курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-

професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

Тематика методичних вказівок охоплює всі аспекти англійської 

граматики (модальність (умовний спосіб та модальні дієслова), неособові 

форми дієслова (інфінітив, герундій та дієприкметник), які вивчають на 2 курсі, 

і засвоєння яких передбачено програмою. 

Метою викладання навчальної дисципліни професійної підготовки 

«Практичний курс англійської мови: граматика» є ознайомлення студентів з 

основними поняттями і категоріями системи сучасної граматики англійської 

мови, практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок і вмінь; 

формування вмінь оперування понятійним апаратом практичної граматики; 

розвиток граматичної компетенції студентів як складової мовної компетенції; 

окреслення шляхів практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок 

з практичної граматики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 

− підготувати майбутніх перекладачів до професійної діяльності з 

урахуванням принципів  побудованого на принципах свідомого партнерства 

і взаємодії з викладачем; 

− забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з 

практичної граматики; 

− навчити студентів: вільно користуватися англійською мовою у 

професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні, 

морфологічні правила і закономірності англійської мови; удосконалювати 
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мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних 

матеріалів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− основні поняття і категорії системи сучасної англійської граматики; 

− які моделі речень, форми і конструкції, структурні частини мови 

вживати в тій чи іншій комунікативній ситуації; 

− як досягти комунікативної цілі, використовуючи при цьому ті чи 

інші граматичні конструкції. 

вміти: 

− застосовувати отримані теоретичні знання з граматики в практичній 

діяльності; 

− розуміти різноманітні граматичні структури і розкривати 

імпліцитну інформацію; 

− ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в 

різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування; 

− висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й 

тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами 

структурної побудови тексту, засобами зв'язності та цілісності на 

синтаксичному рівні. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

ПЗ СР 

1 Modality (general). Conditional sentences. Real Conditionals. 

Factual conditionals (Real Present Conditionals, Real Past 

Conditionals). Predictive Conditionals (Real Future 

Conditionals) 

4 10 

2 Unreal Conditionals. Unreal Present Conditionals. Unreal Past 

Conditionals. Mixed Conditionals. Words other than If (Only if, 

even if, unless, whether, if so…). Implied Condition (inversion) 

6 10 

3 Unreal Past. Wishes and regrets (I wish..., If only…, I’d 

rather… etc.). It’s time… As if/as though clauses 

6 10 

4 Subjunctive. The Formulaic Subjunctive. The Mandative 

Subjunctive (Formal Subjunctive). Should in that-clauses etc. 

4 10 

5 Modal verbs (general).  Modal verbs can, may, be able to, be 

allowed to: ability and permission. Absence of ability. Modal 

verbs can (could), may (might): certainty, possibility and 

deduction 

6 8 

6 Modal verbs must, have, to be to, need:  obligation, necessity, 

absence of necessity, unfulfilled obligation or arrangement 

(were to + perfect infinitive), prohibition, advice. Modal verb 

must, to be to: certainty, deduction 

6 12 

7 Modal verbs should, ought to, be supposed to, had better: 

obligation and advice. Should, ought to + perfect infinitive: 

6 12 
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unfulfilled advice, regret 

8 Modal verbs will, would, be going to, shall: prediction. Modal 

verbs will (would), used to: willingness, habits and preferences 

6 12 

9 Modal verbs expressing offers, requests, permissions, 

suggestions: can (could), may (might), would, must, shall, 

would you mind etc. Modal verb dare 

6 12 

10 Verbals. The Infinitive. Forms of the Infinitive and their 

meaning. Bare Infinitive 

4 8 

11 Syntactical functions of the Infinitive 6 8 

12 Predicative complexes with the Infinitive: Objective-with-the-

Infinitive-Construction. Subjective-with-the-Infinitive 

Construction. The for-to-Infinitive Construction 

6 12 

13 Verbals. The Gerund. Forms of the Gerund and its features. 

Gerundial construction. 

4 8 

14 Syntactical functions of the Gerund. Gerund VS Infinitive. 6 12 

15  Verbals. The Participle. Forms of the Participle and their 

meaning. Participle adjectives. 

2 5 

16  Syntactical functions of the Participle. 2 5 

17 Reduced adverbial and relative clauses. 2 5 

18 Predicative complexes with the Participle: Objective Participial 

Construction, Subjective Participial Construction. 

4 10 

19 Participial Constructions (the Nominative Absolute Participial 

Construction, the Prepositional Absolute Participial 

Construction). 

4 5 

 Усього 90 180 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 

Modality (general). Conditional sentences (real and unreal conditionals). Unreal 

Past. Subjunctive Mood (the formulaic subjunctive, the mandative subjunctive, 

should in that-clauses etc.).  

Завдання до теми 

Task 1 Open the brackets: 

1. If the traffic not (be) so heavy in the mornings, it (be) much easier to get to the 

office on time.  2. If the traffic not (be) so heavy that morning, I not (be) late for the 

interview.  3. If you (go) to school yesterday, you (may) (give) your cold to the other 

children. 4. If he not (like) his job, he not (work) so hard. 5. What you (do) if 

somebody (come up) to you in the street and (try) to rob you? 6. If they not (be) in 

love, they not (hold) hands all the time. 7. If no one (break) the rules, language not 

(develop).  8. If I (can) (read) people’s thoughts, it sometimes (be) interesting to 

know what’s on their minds. 9. If you (give) us a hint then, we (guess) your secret. 

10. If Ted (not be) so tired, he (may) (understand) everything. 11. If I (be) ill, I (not 

eat) anything. I (starve) for a day or two. 12. If people (trust) and (respect) one 

another, it (make) life much easier. 13. If Mila (try) harder at college, she (be) more 

successful now. 14. If he (know) it was going to rain, he (take) his umbrella today. 

15. If I (feel) well, I (be) in class yesterday. 

Task 2 Open the brackets: 

1. I’m very busy this week or we (meet). 2. If I lived in England, I (not have) any 

problems with my English. 3. Why didn’t you speak to your parents? They (advise) 

you what to do.  4. If the babysitter had come on time, we (meet). 5. Why didn’t you 

buy the coat? In your place I (buy) it. 6. They didn’t know about the conference, or 

they (come). 7. If there were no Internet, we (not get) so much information. 8. The 

serial was too aggressive or I (watch) it to the end. 9. If the pizza weren’t so spicy, I 

(enjoy) it. 10. If you were always more attentive, you (not make) so many mistakes. 
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11. Why do you never tell me about your problems?  I (try) to understand and help 

you. 12. If your mobile hadn’t been out of service, you (get) our message. 13. If he 

weren’t spending so much money, he (be) quite a rich man. 14. My holidays weren’t 

long enough or I (read) a long list of books. 15. If you had some interesting hobbies, 

you (not watch) television all days long.16. If I were in your place (in your shoes), I 

not (act) so. 

Task 3  Open the brackets: 

1. We wish you (be) with us now. 

                          (be) with us last night. 

                          (be) with us next summer. 

2. Rita wishes she (have) more time for her children. 

                             (have) more time when her children were kids. 

                             (have) more time in future for her kids. 

3. She wished she (be) with us at the moment. 

                             (be) with us the night before. 

                             (be) with us the next holiday. 

4. I wish (wished) I (can) do it myself. 

                               (can) do it long ago. 

                              (be able to) do it one day. 

5. He will wish she always (tell) him the truth. 

                                           (tell) him the truth then. 

                                           (tell) him the truth soon. 

Task 4 Open the brackets: 

1. How I wish I (can play) the guitar!  2. The policemen wish they not (have) so 

much work. 3. We wish you (can wait) for us. 4. I wish my neighbours (be) friendly 

people. 5. He wishes he (study) better when he went to school. 6. Now she wishes she 

(follow) her parents’ advice. 7. I wish it not (be) Monday again! 8. My relatives 

wished they (buy) a country house many years ago. 9. My friends wish their daughter 

(not marry) that fellow. 10. We wish we (not go) to that restaurant on Sunday. 11. We 
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wish the teacher (check) our tests. 12. People wish our climate (be) not so 

changeable. 13. I wish you (see) my message on the display. 14. Now she wishes she 

(agree) to marry him. 15. We wish it (rain). It’s too hot. 16. Many people wish life 

not (be) so hectic. 17. How I wish I (can) do whatever I like. 18. We wish you (listen) 

to us and (give up) that silly idea. 19. — What is love? — I wish I (know) the answer. 

20. They wish you  (let)  them help you. 21. I’d rather you not  (argue)  with me.  

22. We’d better (leave) now. 23. I wish the morning star (can) fall forever and sparkle 

through the clouds and stormy weather! 

Task 5 Translate into English: 

1. Ми запалили ліхтарі, щоб не заблудитися у повній темряві. 2. Навіть якби 

йшов дощ, вони б насолоджувалися прогулянкою по лісу. 3. Якби тільки Майкл 

одягнув мотоциклетний шолом! Він би міг тоді уникнути поранення! 4. Якби не 

поганий рух транспорту, Сміти не приїхали б пізно. 5. Якби Анна скоротила 

кількість дзвінків, то вона не платила б стільки за телефонні рахунки. 6. Якби її 

дочка не допомогла, вона б не змогла приготувати стільки їжі. 7. Якби Лінда 

отримала роботу, вона б зараз жила в Нью-Йорку. 8. Він боявся, щоб Памела не 

розкрила секрет, і не міг не думати про це  вдень і вночі. 9. Рональд не хотів 

казати їй правду, щоб не травмувати її почуття. 10. Саймон шкодував, що 

продав своє авто. Якби він цього не зробив, то міг би сісти в машину і поїхати 

будь-куди. 11. Якби Джон почувався краще, він би допоміг тобі помити посуд. 

Але він надто втомлений, щоб це робити. 12. Якби Мері прислухалася до моїх 

порад, вона  не втратила б усі свої гроші. 13. Якби сусідська собака не вкусила 

маленького пекінеса, він би не помер. 14. Я боюся, щоб ти не припустився 

помилки. 15. Потрібно відмінити збори колективу. Начальник почувається 

недобре. 16. Важливо, щоб ми підписали юридичний контракт. 17. Я думаю, що 

настав час для того, щоб ви переїхали в новий будинок. 18. Якби Полі мала 

більше часу, вона б вибрала собі хобі. 19. Якби Марко не був такий незугарний, 

він би не посковзнувся на льоду. 20. Необхідно, щоб ти усе організував для 

Бобового дня народження. 
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Task 6 Translate into English: 

1. Барбара боялася, що набере зайву вагу. 2. Було природно, що всі 

розреготалися, коли Юджин розповів нам цей жарт. 3. Нас дратує, що ми 

повинні встановити контакт з цим чоловіком. З ним важко мати справу. 4. Шон 

нічого не знав про англійську літературу, але він говорив про Шекспіра так, 

ніби прочитав багато книг, ним написаних. 5. Якби не моя сусідка, яка живе 

поряд, я б не змогла врятувати собаку. 6. Уяви, що ти знайшла гаманець, що б 

ти робила? 7. Якби Сем знав, що ти приїздиш до Києва, він би зустрів тебе в 

аеропорту. 8. Якщо раптом зателефонує моя сестра, скажи, що я її зустріну на 

залізничній станції. 9. Якби Хіларі не змінила роботу, вона не отримувала б 

високу зарплатню. 10. Якби Доллі  посварилася зі своїми колегами, вона не 

виглядала б такою спокійною. 11. Шкода, що я не послухала порад брата, я б 

мала зараз пристойну роботу. 12. Якби Джордж прийняв пропозицію 

начальника, він би зараз був багатим. 13. Якби Стюарт не їхав у п’ятницю у 

відпустку, він би міг погодитися приглянути за  молодшим братом. 14. Якби ми 

могли повернути час назад, то здійснили б набагато більше достойних вчинків. 

15. Якби Брауни мали фінанси, вони б відкрили власний бізнес. 16. Якби я була 

на твоєму місці, то зробила б доповідь завчасно. 17. Якби ж тільки кожен міг 

подорожувати за кордон! 18. Тобі краще вибачитися перед матір’ю. Ти не 

шкодуєш, що сказав їй ті образливі слова? 19. Якби я мала прибиральницю, то 

не робила б усю хатню роботу сама. 20. Якби я підтвердила замовлення таксі, 

воно прийшло б вчасно. 

Питання для самоперевірки 

1. What is the difference between a real and an unreal situation? 

2. What is the difference between real and unreal tenses? 

3. Which modals can we use in the main clauses of sentences in the different types of 

conditionals? 

4. Can we use the modal will in the if-clause? 

Література: [ 4, с. 135 – 153; 7, с. 76 – 99; 17, с. 139 – 169 ].  
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Змістовий модуль 2 

Modal verbs. Modal verbs: modal auxiliary verbs (can, may, must, should, 

ought to, need, would, shall, will, to be to, dare) and phrasal modals (be able to, 

be allowed to, be going to, be supposed to, have (got) to). Primary and secondary 

use of modal verbs. 

Завдання до теми 

Task 1 Fill in the blanks with the correct form of the word in brackets using modal 

verbs: 

1. Stewart is so tired and he is really happy that he will have a day off tomorrow 

__________ (go) to work. 2.___________ (you, help) me to find the book “Death in 

Venice” by Thomas Mann? 3. I can’t find my socks anywhere. I wore them on 

Tuesday. – Your mum probably thought they were dirty. They ____ (be) in the 

laundry hamper. 4. I feel as if I ______ (eat) a whole cake myself. 5.You ______ 

(send) your application right now, or else you ____ (lose) your chance for that well-

paid job. 6.You _______ (buy) such an expensive bag. Why have you done it? You 

have plenty of others in your wardrobe. 7. Yesterday I saw a man who looked like 

Tom. – It _____ (be) Tom. He is on holiday in Valetta, the capital of Malta. 8. If 

Martin _______ (write) and _______ (speak) English fluently, he _______ (not, take) 

those courses next summer. 9. I wonder if it was Julie. – No, it _______ (be) Julie. I 

saw her working in the garden and I think she is still outside. 10. I saw Kevin 

working on the last item of his report a couple of hours ago. I think he ________ 

(finish) working by now. 11. If Trevor doesn’t pay his rent, he will have no place to 

live. I think he ______ (do) it as soon as possible. 12. Martha ________ (travel) on 

business now because she is a top sales manager for one of the divisions of her 

company. 13. The weather forecaster predicts light drizzles in the morning. But it 

_____ (rain) heavily by the evening. 14. Samantha ________ (do) it long before, she 

just didn’t try. 15.Simon _______ (be) more polite. The old man was insulted by his 

jokes. 16. Polly ________ (tell) about customer’s complains yesterday. 17. Most 

people are reluctant to go to the dentist but they _______ (do) it regularly. 18. Kathy, 
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why _______ (you, be) different from other students? 19. Barbara doesn’t have a 

penny to bless herself with. She _______ (spend) so much money. 20.This knife 

_______ (cut). You _______ (sharpen) it if you want to cut the carrots into thin 

strips. 

Task 2 Fill in the blanks with the correct form of the word in brackets using modal 

verbs: 

1. How did you know about her arrival? Someone ________ (tell) you! 2.The teacher 

asked Michael if he _______ (be) just a little more attentive. 3.The Smiths ________ 

(not, know) about our plans for moving into another flat – it’s not possible. 4.Why 

aren’t Alison and Paul speaking to each other? – They ________ (have) an argument.  

5.I saw Martha coming into the office. She _______ (work) there since that time. 6. I 

was convinced that Kevin hadn’t done this. You _______ (be) mistaken. 7. I can see 

Anne reading a textbook. She ______ (revise) for the exam. 8. Susie just never lifts a 

finger to help me, so I _______ (do) everything myself. 9.There _______ (more) 

trouble if your release that information. 10. Dolly ______ (hit) her head and lost her 

memory.11. Sharon _______ (get on) with the project during the next holidays. 

12.Harry _______ (go) to work last Friday, so he went to the beach.13.We _______ 

(give) that tip because the service was awful. 14. The young man was struggling in 

the deep water but fortunately his friend ________ (rescue) him just in time. 15. You 

_______ (inform) the boss. The secretary had already done so. Why didn’t you ask 

her about it? 16. I _______ (pay) for the meal at the restaurant because it was on the 

house. 17.Mark ______ (finish) the job on time. He has some problems now. 

18. Sylvia bought a cake for the party. She ______ (do) that because her colleague 

had already bought one.  19. You _____ (take) plants and animals through customs. 

20. John was told that he ______ (worry) about booking in advance. 

Task 3 Fill in the blanks with the correct form of the word in brackets using modal 

verbs: 

1. I saw Monica walking along the street yesterday but she didn’t stop to speak to me. 

She ________ (be) in a hurry or she _______ (not, notice) me.  2. _________ it (be) 
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Sophie? I _________ hardly recognize her and I don’t believe my eyes! 3. The child 

asked if he ______ (be) given another orange. 4. On hearing the news Miranda began 

to cry. You ______ (not, tell) her the truth. 5.  It was a high, shabby house 

surrounded by the buildings that looked neat and clean. It _______ (be) painted. 6. 

Nelly _______ (send) for a doctor, as her child had a high temperature. 7. The 

weather _______ (be) fine tomorrow. Let’s go to Brighton. I’d like to spend a nice 

restful day there. 8. You ________ (start) moving things yourselves! You ______ 

(be) experienced to do a job like this. 9. What’s happened? – You _________ have 

actually heard the thives had stolen my jewellery. 10.  First I heard somebody move 

about my house. Then I heard the back door bang. I thought it was Brenda. But it 

_______ her because she had left for Washington. 11.  I’m sorry. I’m trying to find 

the way to Regent’s Park. _______ you direct me? 12.  I _______ (get) home by ten 

o’clock, so I had better leave now. 13.  Helen realized that she had forgotten to bring 

my book, so she ______ (return) home to get it back. 14. You ______ (let) me know 

if you want any help with your project. 15.  My aunt asked me if I _______ (mind) 

waiting for her a little longer. 16. There was no need for you to pay the registration 

fee. You ________ (pay) it. 17. Joe ________ (drive) too fast and lost control. 

18. My dog Tracy was in the house. It ______ my dog chasing the cat. 19. Malcolm 

________ (do) military service in that country. 20. Phil _______ (escape)  from the 

robbers because he ran so fast. 

Task 4 Translate into English: 

1. Я міг би його вбити, але це було не те, що я хотів. 2. Він не повинен був і 

виду подавати, що зустрічав Ніколаса. 3. Ми могли б використати ті гроші на 

наш медовий місяць. 4. Ти думаєш, їжа була гарною? Я їй казав, що коли вона 

хоче приймати письменників, то має добре їх годувати. 5. Звичайно. Я ніколи 

насправді не вірив, що ми зможемо відбудувати корабель. 6. Вони, напевно, 

були її маленькими братиками. Тод не міг повірити, що вона так виглядає. 

7. Звідси я міг з жахом бачити, якою має бути моя доля. 8. Напевно, це було 

погано для меблів, коли вони намокли під дощем. 9. Така біда, ми повинні бути 
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обережними з нашою часткою пального. 10. Усі повинні були чути деталі, і Тод 

мусив повторювати історію раз за разом. 11. Чого я насправді боявся, то це 

того, що не зможу пристати до берега. 12. У той час у Лондоні, напевно, було 

п’ятсот  ресторанів, прикрашених так само. 13. Врешті-решт Енді не міг все 

зробити. Він повинен був виконати всі інструкції, але він цього не зробив. 

14. Напевно, ти спостерігав, як він тримав голову і махав тростиною. 15. Він 

змушений був дозволити їй піти. 16. Стів міг би вчитися дуже добре, але він був 

ледащо. 17. Ти могла б відправити мого листа, коли йшла відправляти свого! 

18. Діані, мабуть, 60 років, але вона все ще добре танцює. 19. Мій брат мав мене 

зустріти біля виходу з метро, але я запізнився. 20. Тобі слід було б бути 

обережнішим з грошима. 

Task 5 Translate into English: 

1. Корабель може набратися води і затонути. 2. Елісон могла б вийти заміж за 

будь-кого, кого вибрала. 3. Ти повинен дати нам трішки простору. 4. Директору 

слід оголосити збори старшокласників. 5. Майра була дуже нещасна, але, щоб 

викликати мою симпатію, вона була здатна зробити виставу зі свого нещастя. 

6. Валері мусила працювати дванадцять годин на добу, щоб її діти були 

нагодовані та одягнені. 7. Уряду слід планувати зростаючу кількість людей, що 

виходять на пенсію. В іншому випадку, в найближчому майбутньому, їм не 

буде вистачати грошей на систему соціального забезпечення. 8. Мій начальник, 

можливо, забув, що обіцяв надати мені підвищення. 9. Злодії змогли втекти 

після пограбування банку. Поліція буде змушена їх чекати. 10. Вони, вочевидь, 

отримали наші гроші. Ми в цьому абсолютно впевнені. 11. Брауни повернулися 

з відпустки на тиждень раніше. Можливо, погода в селі була поганою, і вони 

мусили повернутися додому. 12. Не може бути, що Бернард удома, тому, що 

світло вимкнене, і ніхто не відповідає на телефонні дзвінки. 13. Я думаю, Бетсі і 

Стену десь під п’ятдесят. Не може бути, що вони на пенсії. 14. Люди повинні 

дотримуватися законів, бо буде безлад у країні. 15.  Джон покинув роботу. 

Йому, очевидно, погано платили. 16. Не може бути, щоб вона тебе бачила. Вона 
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сиділа в готелі весь ранок. 17. Хлопчик схожий на Томаса. Він, напевно, його 

син. 18.  Джейк тільки те й робить, що спить, коли приходить додому. Його 

дружина Пола мусить виконувати всю домашню роботу сама. 19. На Трейсі 

напала велика люта собака. Вона, напевно, перелякалася. 20. Залишивши 

окуляри вдома, Джейн погано бачила і не отримала задоволення від фільму.   

Task 6 Translate into English: 

1. Софі вибачилася за те, що пропустила частину презентації. Їй слід було 

прийти раніше. 2. Цього ранку Меріон треба зателефонувати своєму агенту, що 

займається подорожами, і обговорити деталі своєї подорожі. 3. Соня витратила 

годину, вбираючи сукню для вечірки. Їй не слід було так витрачати час. 

4. Мармурова статуя може бути продана на аукціоні більше як за мільйон 

доларів. 5. Ніколас шукав свою книгу з граматики всюди, але так її і не 

знайшов. Він, напевно, залишив її у спортзалі. 6. Покрівля Джейсонового 

будинку протікає. ЇЇ слід відремонтувати. 7. Твою машину можуть відтягнути, 

якщо твій паркінг не в цьому місці. Тобі не можна тут паркуватися. 8. Майкл 

втратив свідомість. Він, напевно, вдарився об щось тверде. 9. Продано мільйон 

екземплярів цієї платівки. Вона, напевно, була дуже популярною серед 

любителів музики. 10. До почуття гідності в’язнів слід ставитися з повагою. 

11. Тобі не потрібно було викликати поліцію. Твій найближчий сусід вже це 

зробив. 12. Чи не могли б ви допомогти мені застебнути ремені для сидіння? 

13. Водіям не можна перевищувати швидкість. 14. Тобі не треба носити 

шкільну форму, але ти можеш, якщо маєш велике бажання. 15. Моргани мусили 

чекати півгодини на зупинці автобуса, бо він затримався. Врешті-решт їм не 

було потреби поспішати. 16. Деніел не збирався завтра йти в університет, отже, 

йому немає потреби вставати рано. 17. Алекс отримав чек на величезну суму до 

сплати за телефонні розмови. Йому не слід було так багато говорити по 

телефону. 18. Я сказав Сарі, що їй не слід так довго загоряти, тому що це може 

нашкодити її здоров’ю. 19. Нам не потрібно було поспішати. Ми були 
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першими, хто прийшов на вечірку. 20. Тревора визнали винним за те, що 

небезпечно вів авто. Йому не слід було вести авто з шаленою швидкістю. 

Питання для самоперевірки 

1. Which form of the main verb is used after modal verbs? 

2. Can a modal follow another modal? 

3. Does a modal have only one meaning? 

4. Can the same meaning be expressed with different modals? 

5. How do we use modals to refer to past, present and future times? 

Література: [4, с. 119–134; 7, с. 162–188; 17, с. 100–139].  

 

 

Змістовий модуль 3 

Verbals. The Infinitive. Forms of the Infinitive and their meaning. Syntactical 

functions of the Infinitive. Infinitive constructions (Predicative complexes with 

the Infinitive). 

Завдання до теми 

Task 1   Put “to” where necessary before the infinitives: 

1. We heard Elton John __sing in Independence Square in Kyiv from beginning to 

end. 2. Sandy had been made __wait for two hours before the boss listened to her 

complains. 3. We noticed Alex __enter the shop and __buy a beautiful wallet. 4. The 

Buttlers seem __know all about this. 5. Alison was seen __hand in the paper. 6. Ricky 

was the last __arrive that day. 7. Don`t let your children __watch programmes that 

are violent. 8. The old man saw the burglars __get into the house but he didn`t notice 

them leave it. 9. The audience made the singer __sing again. 10. It took Michael 

several days __get to the place of destination. 11. The Browns let him __use their car. 

12. My boss knows how __make my colleagues __do exactly what he wants. 13. Her 

look made Kevin __break the silence. 14. Lucy heard somebody __whistle near the 

window. 15. Don`t make her __say unpleasant things. 16. Christine didn`t let me __ 

take her notes. 17. What made Mrs. Watson __refuse his trip? 18. The Smiths were 
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heard __argue about somеthing. 19. Who let you __take my money? 20. A passer-by 

made Roger __stop. He heard him __cry his name and asked him __stop. 

Task  2  Put “to” where necessary before the infinitives: 

1. Malkolm`s mother made him __finish his homework. 2. It is generally accepted 

that people work __earn money. 3. Charles was made __empty his bags and suitcases 

by the customs officer. 4. You had better not __eat any more sweets. 5. Why not 

__go to Costa Rica for our holiday? 6. Jogging makes my heart __beat faster. 7. Why 

don`t you let me __watch TV? 8. I don`t like people __be rude and cruel to animals. 

9. Clair would rather not __go sightseeing today. 10. Alex was made __revise for the 

exams. His parents didn`t let him __go to the gym. 11. I prefer __skate rather than 

__ski. 12. I would rather __go on holiday than __buy new furniture. 13. You had 

better __take some money in case you want to buy something new. 14. I saw Peter 

__speak to his next-door neighbour and __ hail the taxi. 15. John says he would 

rather __dine out than __cook his own food. 16. Many women need __take time off 

when their children are young in order __look after them. 17. Mother didn`t let him 

__have supper until he washed his hands. 18. You ought not __go to such a 

dangerous place. 19. Kate made her daughter __call her aunt and apologize to her. 

20. The secretary was made __type the report by the manager. 

Task 3  Fill “too” or “enough” with the adjectives: 

1. You had better stay home. You are (sick) ______ to go to the university. 2. That 

mountain cliff is (heavy) ____ for the climbers to lift. 3. My daughter is not (tall) 

_____ to ride a bicycle. 4. Tom has made another mistake. He is not (careful) ____ to 

do this kind of work. 5. The baby is not (old) ___ to eat by himself. 6. Silvia was 

(frighten) ___ to utter a word. 7. The child is (young) ____ to read the tragedy 

“Macbeth” by W.Shakespeare, but his parents are (old) _____ to appreciate it. 8. It’s 

(late) ______ to begin watching TV. 9. It’s (cold) _____ to take a stroll. 10. My boss’ 

behaviour is (difficult) ______ to understand. 11. Our little son is (old) _______ to 

begin talking. 12. Diana is (clever) _____ to understand this problem. 13. This 

necklace is (expensive) _______for Martha to buy.  14. John is (tired) _____ to make 
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appropriate decision. 15. The secretary is (busy) _____ to talk to the customers. 

16. Do you know him (well) _____ to ask for advice? 17. I don’t know the Browns 

(well) _____ to borrow money from them. 18. Walter’s idea is (horrible) _____ to 

even think about it. 19. John is (clever) ______ to be at the top of the group. 20.The 

coffee is (bitter) ____ to be tasty. 

Task 4 Fill “too” or “enough” with the adjectives: 

1. Becky’s burden was (big) _____ to carry. 2. Matthew is (young) _____ to apply 

for this position. 3. Diana is (rich) _____ to buy a Jeep. 4. The weather was (stormy) 

_____ for the plane to take off. 5. Mark is (mature) _____ to be a good surgeon. 

6. The food is (spicy) ____ to eat. 7. Chris isn’t motivated _____ to get this job. It 

isn’t well paid. 8. Charles and Brenda’s parents reckon they are (old) _____ to get 

married. 9. My next-door neighbor is (ill) ______ to look after himself. 10. We found 

a nice house to live in, but we couldn’t afford the rent. It was (high) ______ for us to 

pay. 11. Valerie gave up the idea of teaching because she wasn’t (mature) _____ to 

do that. 12. I think it isn’t (warm) _____ to go swimming. 13. The play was (boring) 

_____ for us to enjoy ourselves. 14. The sky isn’t (bright) _____ to see a plane. 

15. Robert isn’t (strong) ______ to carry this luggage. 16. Sandy isn’t (old) ______ to 

go to night clubs. 17. Alice is (shy) ______ to ask her boss about being promoted. 

18. The patient is (weak) _______ to be up and about. 19. Daniel is not ______ (old) 

to vote. 20. Mr. Wasson is (old) _________ to run fast. 

Task 5 Use the appropriate form of the infinitive in the sentences given below:  

1. Let’s ask Terry. She seems __________ (to know) all about it. 2. I realize that it 

sounds most improbable, but it happens ________ (to be) the truth. 3. Sam was 

looking at Monica with interest. She appeared _________ (to hesitate). 4. The people 

present were looking at the boy suspiciously. They seemed ___________ (to forget) 

about him completely. 5. Though the experiment proved _________ (to be) a failure, 

we gained much experience from it. 6. I stared at Sherlock Holmes but he seemed 

_________ (to forget) all about me. 7. At present they seem ____________ (to get) 

on very well. 8. Can you hurry up a bit? You seem _____________ (to choose) books 
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for an hour or so. 9. Jack was silent for a moment. He seemed ___________ (to 

search) his memory. 10. Well, you appear ___________ (to find) in him something 

that I seem _________ (to miss).  

Task 6 Translate into English: 

1. Здавалося, Саманта підтримує думку своїх батьків. 2. Міст був недостатньо 

широким, щоб через нього проїхав джип. 3. Маленькому Саймону немає з ким 

гратися. 4. Вільяму нічого більше казати. Йому не залишалося нічого, як 

визнати себе винним. 5. Не можна примусити Стена гарно вчитися тільки тим, 

що сварити його. Очевидно, йому це не подобається. 6. Очікують, що весна 

цього року буде теплою. 7. Джоанна не була винною. Вона досить досвідчена, 

щоб так помилятися. 8. Не сміши мене. Мені не подобається, коли ти говориш 

нісенітниці. 9. Нам краще не залишатися у такому загазованому середовищі. Ти 

досить розумна людина, щоб це зрозуміти. 10. Браунам там зовсім немає що 

робити, вечірка закінчується пізно, і немає чим дістатися до готелю. 

11. Нарешті стало досить тепло, щоб купатися у морі та лежати на пляжі. 12. Це 

не таке вже й легке питання, щоб ми могли його обговорити без начальника. 

13. Єдине, що я могла би зробити, це повідомити своїх колег про те, що 

трапилося в неділю. 14. Здається, що старий Ватсон її не чув. Їй нічого не 

залишалося робити, як повертатися додому. 15. Барбара була першою, хто 

склав скаргу на туристичну компанію. 16. Вважають, що уряд змінює свою 

політику. 17. Я бачив, як кишеньковий злодій украв її гаманець і утік. 

18. Очікують, що влада прийме правильні рішення. 19. Доповідають, що 

учасники тендеру запрошені з декількох будівельних компаній. 20. Найкраще, 

що ти можеш зробити,  це поїхати у круїз із «повним забезпеченням». 

Task 7  Translate into English: 

1. Припускали, що це зробив Майкл.  2. Випадково Мері прочитала його думки. 

Його рішення її розчарувало. 3. Не схоже, що Джон втратить таку можливість, 

яка дається раз у житті. 4. Роджер полетів у Лондон, щоб з’ясувати, що його 

син був на Карибах. 5. Доллі любить Карла не настільки, щоб вийти за нього 
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заміж. 6. Коли пишеш книгу, то її легко розпочати писати, а закінчити – важко. 

7. Багато часу потрібно, щоб вилікувати цю хворобу. 8. З моїм начальником 

важко мати справу. Треба багато часу, щоб переконати його зробити щось нове, 

але я здатний на оригінальні ідеї. 9. З Філіпом легко вирішувати справу. 10. Не 

очікували, що Генрі покине свою роботу. Він був досить досвідченим, щоб 

виконувати цю роботу ретельно, і його начальник не хотів, щоб він звільнявся. 

11. Не схоже, що С’юзі припускає, що його бачила. Це змушує мене думати, що 

вона щось приховує від усіх. 12. Думають, що Деніел ховається у лісі, але я 

вчора випадково бачила його на околиці міста. 13. Джек виявився вольовою та 

амбіційною людиною. 14. Я бачила, як Скот пнув м’яча та впав на землю. 

15. Мама Кевіна дозволяє йому ходити, куди він хоче. З її боку так чинити 

нерозумно. 16. Вважають, що стара жінка мала магічні здібності віщувати, що 

трапиться в майбутньому. Кажуть, що вона була віщункою. 17. Трапилося так, 

що Меріон побачила привид у будинку. Кажуть, що вона зомліла. 

18. Вважають, що поліція розслідує пограбування банку. 19. Ти б краще 

перестала перебивати свою маму, коли вона розповідає важливі новини. 

20. Підозрюваного змусили зізнатися. Кажуть, що його засудили до п’яти років 

ув’язнення у тюрмі.    

Питання для самоперевірки 

1. What is Infinitive? 

2. When bare Infinitive is used? 

3. What syntactical functions can the Infinitive perform? 

4. What form of the Infinitive expresses action simultaneous with that of the verb-

predicate? 

5. What form of the Infinitive expresses action prior to that of the verb-predicate? 

Література: [4, с. 186–203; 8, с. 12–101; 17, с.100–125].  
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Змістовий модуль 4 

Verbals. The Gerund. Forms of the Gerund and its features. Syntactical 

functions of the Gerund. Gerund VS Infinitive. The Gerundial Complex. 

Завдання до теми 

Task 1 Complete the sentence with an appropriate preposition and a verb form: 

1. Fiona’s husband is always complaining ________ (spend) ______ a lot of money 

on new clothes. 2. Sam is not accustomed ______ (treat) ______ disrespectfully by 

his colleagues. 3. Bill isn’t used ______ (wear) _____ expensive clothes. There is no 

sense ____ (persuade) ______ him to buy this suit. 4. Claudette is accused _____ 

(tell) _____ a lie. I don’t approve _____  her (do) ______ that. 5. The policeman 

suspected Gerald ______ (give) _______ wrong information. 6. Bill surprised us 

______ (go) ______ away instead _____ (help) _____ us to settle that matter. 7. We 

are interested ______ (have) _______ good results. I think you are capable ______ 

(do) ______ better work. 8. Phil’s mother objects _______ (have) ______ cat in the 

house. 9. Martha had difficulty ______ (solve) ______ that puzzle. She is not 

experienced _______ (do) such things. 10. Janet dreams _______ (become) ______ 

an actress one day. 11. What’s the reason _____ your (be) ______ tired? 12. Edith 

Grant is not experienced ________ (combine) _______ work and study. 13. I was 

involved _____ (plan)  _____ a new campaign for a food company. 14. Sarah was 

very excited _______ (go) ______ to the circus. 15. Jack is in charge ______ (make) 

______ the Christmas deliveries. 16. There is no sense _____ (wait) _____ for the 

bus. It won’t come. 17. I don’t approve _____ (waist, he) _______time reading this 

boring book. 18. The manager blamed Silvia ______ (lose) _____ the deal. 19. We 

suspected him _____ (be) ______ informed about the results long before. 20. Sue is 

used ______ (work) ______ with the television on. 

Task 2 Complete the sentence with an appropriate preposition if necessary: 

1. Harry took off his glasses and put them safely into his pocket _________ helping 

himself to some sweets. 2. I don’t care _______ your leaving and you know this 

fairly well. 3. He loved his little daughter and he was determined to start _________ 
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being a good father. 4. There is no point ________ staying at Oxford now, I insist 

______ going to London. 5. Paige Taylor was on the witness stand ________ being 

questioned by Alan Penn. He kept _______ keeping silence. 6. Instead ________ 

seeing what the teacher was writing on the blackboard, he saw an image of himself 

and Heidi running hand to hand down to the beach, laughing with the happiness 

________ being together. 

7. I came with the view ________asking him a tricky question. 8. __________ 

knocking, he went in and greeted him cordially. 9. “Tinker Bell”, he called softly 

__________ making sure that the children were asleep. 10.  She had had the idea 

________ giving it a certain daintiness, and she made much use of blue and red inks. 

11. Some day I’ll beat you black and blue ________ not telling me the truth. 12. I lost 

no time _______ cutting the knotted flags, which they had bound him with. 13. Did 

he mind ________ saying good bye to London? 14. That was worth ________ giving 

his life for the country and he knew that. 15. You must come home, Quatermain, and 

see about these things, especially if you insist ________ making the magnificent 

present of the third share, which does not belong to me, to my brother George. 

16. She keeps _______ making the same mistakes and we can’t prevent her ______ 

doing this. 17. As they drove through the outskirts he kept ________ throwing off 

sarcastic remarks. 18. Altogether her curiosity was roused, so that she finished 

________ dressing as fast as she could. 19. He started _________ banging his head 

against the wall, crying bitterly. 20. ‘Is that your idea _______ being the man of the 

world, Lieutinant?’ said he. 

Task 3 Complete the sentences with the Infinitive or Gerund form of the verbs in 

brackets: 

1. Andy said he would prefer (go) _______ to Lviv by train rather than (drive) 

________ his father’s car. 2. There is no point in (read) _______ this magazine. It’s a 

waste of time (do) ________ this. 3. (Travel) __________ round the world involves 

(cover) _______ great distances and (spend) _______ a lot of money. 4. Lucy much 

prefers (listen) ______ to music to (play) ________ the piano by herself. 5. I’d really 
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like  (meet) ________ my old friend one day. 6. I hate (interrupt) ________, but I 

have some extraordinary news. 7. Try (add) _________ some more sugar in your 

porridge. 8. What prevent you from (come) ________ to a Royal Performance? I 

don’t remember (see) _______ anything like that. 9. Charles is not used to (get) 

________ up early in the morning. 10. Jake used to (work) ________ for Microsoft 

but now he works for Daimler-Benz. 11. Martha regrets (lose) _______ contact with 

Fred. 12. I’m sorry, I never mean (cause) _________ offence. 13. After a couple of 

hours Emma and Sam stopped (have) _________ a break. 14. I’ll never forget (travel) 

_________ around Japan. 15.  Charles has no intention of  (disobey) _________ 

orders, whatever happens. 16.  I have difficulty (understand) _______ this rule. 

17. Mary felt it wasn’t worth (make) ______ an effort. 18. I couldn’t help (laugh) 

________ at Sue’s haircut.19. Kevin regrets (not, speak) _______ to my aunt before 

she left. 20.  Kate advised (consult) _______ a lawyer. 21.  When Alan went to 

Britain he found it difficult to get used to (drive) _____ on the left-hand side of the 

road. 22. Julian’s car urgently needs (repair) _________ . 

Task 4 Complete the sentences with the Infinitive or Gerund form of the verbs in 

brackets: 

1. Last week Simon went down with the flu. It made him (feel) awful. So he tried 

(take) _______ medicine and went to bed. 2. Imagine (be) _______ unable (read) 

_______ the direction on a medicine bottle. 3. During a fire drill everyone is required 

(leave) _____ the building. 4. Don’t keep (ask) _______ me the same questions over 

and over. 5. Some people prefer (save) ________ their money to (spend) it. 6. The 

detective wanted to know who the last person (leave) ______ the office was. 7. Try 

(drink) more water if you want healthier skin. 8. The Thompsons were reluctant 

(lend) _____ us money. 9.  Linda is always willing (help) _______ if there is a 

problem at work, but she doesn’t like (call) ________ home unless there is an 

emergency. 10. Olga tried (concentrate) ________, but her children prevented her 

from _______ (complete) her task. 11. I’d prefer (stay) at home rather than (go) 

_____ to the museum. 12. Sheila regrets (say) ________ that you have missed your 
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train. 13. Kyle always remembers (lock) ________ the door, but he always forgets 

(turn) the TV off. 14. The athlete practiced (throw) _________the disc. 15. She 

finally agreed (marry) ______  him. 16.  Annie spends most of the time (play) 

________ the piano. 17. The doctor will stop (see) _________ how you are later. 18. 

Your skirt is wrinkled. It needs (iron) ________. 19. Tony would like (invite) 

________ to the party last week, but he wasn’t. 20. Greta is not accustomed to (live) 

______ in the village. 21. What did you forget (do) ________ before you left the 

office this afternoon? 22.  Sean says working harder means (get) more money. 

Task 5 Translate into English: 

1. Те, що сказав Марк, стало вирішальним, і тепер Діані немає сенсу 

залишатись у цій країні. 2. Не варто іти  самому так пізно. – Я не маю бажання 

це робити. 3. Припини розповсюджувати плітки. З тобою говорити – це тільки 

час гаяти, тому що твоя інформація уводить в оману. 4. У Боба хобі – 

колекціонування комп’ютерних ігор. Він захоплюється такими іграми. 

5. Дитина продовжувала благати матір дати гроші на купівлю нової іграшки. 

Том мав звичку так робити і знав, що мати буде змушена поступитися. 6. Не 

встигли новини просочитися, як задзвонив телефон дядька Джека. 7. Мій 

дядько запропонував піти на прогулянку, щоб відпочити, але у мене не було 

можливості йти з ним, тому, що я щойно почав відвідувати курси водіїв. 8. Мій 

начальник згадав, що вже зустрічав нашого головного конкурента в той час, як 

у нього був ланч. 9.  Джон пам’ятає, що купив подарунок дружині, але він не 

знає, куди його поклав. 10. Уявлення моєї дочки про релаксацію – ходити до 

фітнес-центру. Але я люблю дивитися спорт по телевізору. 11. Гарні керівники 

мають досвід мотивувати дії людей і пропонувати творчі ідеї. 12. Головний 

менеджер пам’ятає, що відповів на скаргу, але він не має чіткого уявлення про 

клієнта. 13. Метью припинив працювати над проєктом через три місяці через 

поганий стан здоров’я. 14. Для проведення дослідження потрібно годинами 

користуватися Інтернетом. 15. Я ніколи не забуду, як вперше побачив башту Біг 

Бена. 16. Барбара надає перевагу читанню матеріалів перед відвіданням 
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виставки. 17. Амелія не переносить відвідувати музеї, коли вона у відпустці. 

Вона надає перевагу лежанню на пляжі та купанню в морі, і загалом вона 

любить бути ледачою. Але я люблю відвідувати різні місця, оглядати їх та 

робити фото. 18. Я шкодую, що не прийняв запрошення Тома. Я мрію, що мене 

запросять знову. 19.  Авто потребує поточного ремонту. Ти не проти мені 

допомогти? 20. Моніка не мала наміру розповісти йому секрет. Вона не хоче, 

щоб її звинуватили у видачі державних таємниць іншій державі. 

Task 6 Translate into English: 

1. Ми не шкодуємо, що переїхали в цю квартиру. Крім того, що вона дуже 

зручна, розташована близько до станції метро, і ми легко можемо дістатися до 

будь-якого місця, що подобається нам. 2. Алан запропонував пошукати інший 

ресторан, тому що не було сенсу чекати на вільне місце. 3. Люсі порадили 

почати фізичні навантаження у тому фітнес-центрі, але вона не могла собі 

дозволити відвідувати спортзал. 4. Софі не звикла до життя в Тасманії, тому що 

спека іноді була гнітючою та нестерпною. 5. Злодію винесли вирок – три роки 

ув’язнення за скоєння злочину. Він каже, що шкодує, що вдерся в будинок. 

6. Мій найближчий сусід вибачився за клопіт. Він сказав, що не хотів цього 

робити. 7. Робота Поли означає спілкування з багатьма людьми і багато 

роз’їздів. Але вона часто скаржиться, що не відчуває того, що її цінують на 

роботі. 8. День був такий буремний, що Сміти вирішили не виходити на 

вулицю. Вони надали перевагу проведенню часу вдома, аніж іти на прогулянку. 

9. Нова політика турботи про клієнта означає віддавати більше часу та 

концентрувати більше сил на обслуговування. 10. Розуміння американської 

музики може допомогти тобі зрозуміти американців, їхню історію та культуру. 

11. Ніхто не отримує задоволення від того, що над ним сміються. Більш того, 

ніхто не може звикнути, щоб над ним жартували. 12. Брауни пішли у ресторан 

швидкого харчування і задовольнили свій голод якоюсь некорисною їжею. Я не 

схвалюю того, що вони відвідують такі місця більше, ніж один раз на тиждень. 

13. Шейла пішла спати замість того, щоб готуватися до іспиту. Здається, вона 
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не зацікавлена в тому, щоб отримати гарну оцінку. 14. Злодій був винен у 

викраденні авто. Коли його зловили, поліція його в цьому звинуватила. Злодій 

попрохав вибачити його за те, що він зробив, але не заперечував, що вчинив 

злочин. 15. У Коліна була поважна причина для спізнення на збори колективу. 

Він пожалівся, що потрапив у транспортну «пробку». 16. На додаток до роботи 

у страховій компанії, Рональд працює в оздоровчому клубі. Він має дві роботи, 

щоб утримувати сім’ю. 17. Ніщо мене не зупинить від того, щоб піти на 

весілля. Я схвильована тим, що на власні очі побачу молоду пару, яка щойно 

одружилася. Я з нетерпінням очікую, коли зловлю букет, який кине мені 

наречена. 18. Хто відповідальний за наймання та навчання нового персоналу? Я 

хвилююся, що не зустріла начальника. А зараз я не усвідомлюю, що 

відбувається навколо мене. 19. Сара не здатна видати секрет. Що тебе утримує 

від того, щоб розповісти їй всю правду? 20. Джейн не звикла до злиденного 

життя, але їй, на жаль, ще не вдалося знайти роботу. 

Питання для самоперевірки 

1. What is Gerund? 

2. What syntactical functions can the Gerund perform? 

3. Gerund vs Infinitive. 

4. Explain the meaning of the forms of Gerund. 

Література: [4, с. 170–185; 8, с. 159–205; 17, с. 125–138]. 

 

 

Змістовий модуль 5 

Verbals. The Participle. Forms of the Participle and their meaning. Syntactical 

functions of the Participle. Predicative complexes with the Participle. Participial 

constructions.  

Завдання до теми 

Task 1 Complete the following sentences using participles: 
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1. (Оскільки у Шона був поганий характер), Sean didn`t have any friends and 

nobody liked him. 2. (Оскільки Полі не вдалося його переконати), Paula decided 

not to come any more. 3. (Знаючи смак Сінді), I took her a big bunch of red roses. 

4. (Коли його запитували), he denied everything and didn`t want to speak at all. 

5. (Оскільки всі гроші були витрачені), Carl started to look for a job. 6. (Оскільки 

я знав це місто досить добре), I was able to find his house quite easily. 

7. (Оскільки було темно), the children lost their way in the forest. 8. (Оскільки 

контракт було підписано), the representatives of the joint venture left the office. 

9. (Оскільки було нічого робити), Martin spent the whole day dreaming. 10. (Коли 

його залишили самого), Steve was doing a crossword puzzle. 11. (Запитавши 

лікаря про стан здоров’я дитини), the father left the room. 12. (Коли Марту 

запросили взяти участь у конференції), Martha agreed at once. 13. (Оскільки 

дитина захворіла), his mother couldn`t go to the concert. 14. (Продивившись 

багато журналів), Anne started to do her research. 15. (Оскільки Луїза цікавилася 

граматикою), she was listening carefully to the explanation of the new rules. 

16. (Оскільки залишилося мало часу), the students had to hurry lest they should be 

late for the lecture. 17. (Оскільки діти поїхали на канікули), the house was 

unusually peaceful. 18. (Коли вікна та двері були зачинені), Julie enjoyed watching 

her favourite video film. 19. (Отримавши запрошення), Simon decided to accept it 

and to go to the party on Saturday. 20. (Якщо дозволить час), we will discuss this 

problem at our today`s staff meeting. 

Task 2 Underline the correct word: 

1. Most of the people including/included in the list were the ones who will fly to the 

Delhi today for a two-day visit. 2. His new collection of poems publishing/published 

last year is still praised by critics and exciting/excited fans. 3. The hall 

decorating/decorated with flashing lights and streamers looked wonderful. 4. The 

news telling/told by Simon was extraordinary important. 5. Peter had never thought 

that the project would be so demanding/demanded. 6. Sonia found her mum`s 

remarks annoying/annoyed. 7. Philip found it very relaxing/relaxed to search for a 
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sheltered corner and enjoy the whole night yesterday. 8. I consider her to be a 

boring/bored teacher. 9. Kevin is working round the clock. His job is 

exhausting/exhausted. 11. The article paints a depressing/depressed picture of 

polluted areas. 12. We were totally surprised/surprising by the findings. 13. Harry 

doesn`t find horror films frightening/frightened. 14. My key won`t lock the door. It`s 

really irritating/irritated. 15. Sylvia said something stupid in the public. She felt 

confusing/confused. 16. John had a lot of bad news yesterday and felt a bit 

depressing/depressed. We want to cheer him up. 17. The revolver used/using in the 

murder hasn`t been found so far. 18. They were standing on the bridge 

connecting/connected the two halves of the town. 19. The fence 

surrounded/surrounding the house was very high. 20. The President`s speech was so 

interesting/interested that everyone enjoyed it very much. 

Task 3 Translate into English: 

1. Коли Мері поглянула крізь тюль, вона побачила чоловіка, який йшов через 

парк. Він виглядав як в’язень, який втік із в’язниці. Вона почувалася наляканою 

і викликала поліцію. 2. Чоловік, що ховався серед гілок дерева, здавався Джеку 

знайомим. 3. Налякані, і все ще тремтячи, хлопчаки ледве повірили, що 

залишилися живими. 4. Йому здавалося, що стаття, яка стосувалася життя 

кінозірки, містила оманливу інформацію. Він хотів, щоб деякі факти 

перевірили. 5. Під впливом телебачення і журналів, Лаура стала жертвою моди. 

6. Боб вважає роботу менеджера досить стресовою і втомливою. Він втомився 

від роботи. 7. Досягнувши найвищої точки маршруту, альпіністи виявили щось 

неочікуване. Оскільки вони були дуже втомлені, то вирішили відпочити. 

Раптом вони побачили жахливу хмару, що наближалася до гори. 8. Томпсони 

живуть у великому будинку, оточеному великою ділянкою землі. 9. Саймон – 

успішний бізнесмен, який живе на верхньому поверсі будинку. 10. Оскільки 

фільм був надзвичайно нудним, вони переключили канал, бо він їм набрид. 

11. Я хочу зробити декілька копій цього фото. Я вважаю його захоплюючим. 

12. Діана хоче зробити зачіску. 13. Мені зробили роботу професіонали. 
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14. Результати нашого опитування опубліковані. 15. Коли я проходив біля 

спортивного майданчика, то побачив Соню, котра грала в теніс. 

16. Попрацювавши над проблемою якийсь час, Джил раптом прийшла в голову 

блискуча ідея і чітке рішення проблеми. Вона відчула захоплення від своєї ідеї. 

17. Оскільки я по вуха була зайнята роботою, то не змогла взяти відпустку і 

була збентежена ситуацією. 18. Ми ніколи не закінчимо роботу, ми вже 

відстаємо від графіку на два тижні. 19. Закінчивши тригодинний іспит, Том 

важко опустився на стілець на кілька хвилин. 20. Оскільки його запитали, чи 

він здав на права водія, Оскар сумно похитав головою.  

Task 4 Translate into English: 

1. Поранена нога змушувала його шкандибати. 2. Не бажаючи розбудити 

батьків, котрі вже спали, Сем прокрався нагору в спальню. 3. Стару жінку 

знайшли, коли вона брела вулицями, не усвідомлюючи, де вона була і що 

робила. 4. Пропрацювавши на компанію двадцять років, Кіт отримав купу 

грошей, коли йшов на пенсію. У результаті, він зміг купити будинок на півдні 

Франції. 5. Залишивши палату по обіді, лікар хотів піти додому і про все 

забути. Він знав, що ніколи не зможе змиритися з людськими стражданнями. 

6. Проподорожувавши по світу три роки, Сінді вирішила осісти в Лондоні. 

7. Оператор повинен бути вигадливим та творчим, коли знімає фільм, для того, 

щоб його фільми були цікавими. Режисер повинен бути терплячим, якщо він 

хоче, щоб фільм був відзнятий вдало. І вони обидва мають гарно оплачувану 

роботу. 8. Людина, котра шукає роботу, зіштовхується з багатьма проблемами. 

9. У центрі міста був прекрасний торговий район і декілька чудових парків. 

Крім цього, було багато інших речей, щоб подивитися. Це, безумовно, було 

захоплююче місце для відвідин. 10. Метеоролог сказав, що наступного тижня 

буде дощ і туман, який зникне до обіду. Селянам слід буде скосити траву і 

висушити сіно, доки погода суха. 11. Жінка, що сидить за столом у кутку зали, 

– мама Шелтона. 12. Хлопчик, що сидів учора за столом напроти нас, – брат 

Хіларі. 13. Саманта сиділа в аеропорту в шумному залі очікування, чекаючи на 
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оголошення польоту. 14. Туристи стояли в черзі, чекаючи, коли музей буде 

відчинено. 15. Новий шпигунський триллер, написаний відомим автором, дуже 

захоплюючий. 16. Минулої ночі Джесіка спала в ліжку у своєму будинку в 

Единбурзі, коли почула, що собака загавкав. Вона дуже злякалася від думки, що 

у будинок могли вдертися злодії. 17. Учора Метью без дозволу взяв моє авто. 

Зараз мій Форд-Фієста серйозно пошкоджений. Метью, що дивом врятувався 

від неминучої смерті, зараз у лікарні. 18. Зупинившись декілька разів по дорозі 

до театру, ми прибули якраз на початок вистави. 19. Знаючи, як сильно моя 

мама любить Паваротті, я купив їй два квитки на його концерт. Намучившись із 

діставанням квитків, я сподівався, що концерт буде кращим. 20. Мамі купили 

квитки в театр. Коли п’єса скінчилася, вона стояла і аплодувала, доки нарешті 

не опустили завісу. 

Task 5  Translate the sentences given below into English using either infinitive or 

participle in complex object wherever possible: 

1. Діти спостерігали, як Пітер пірнав у річку, щоб дістати раків. 2. Боюся, що 

Пітер потонув. Я бачила, як він пірнув, але не бачила, як він винирнув. – Не 

турбуйтеся, він такий досвідчений плавець, що, швидше за все, він винирнув 

дуже далеко від того місця, де ви стоїте. 3. Ліз спостерігала, як її мама пече 

пиріжки, щоб навчитися робити це самій. 4. Ліз бачила, що мама спекла пиріг, 

але не знала, куди вона його поклала. 5. Вам подобається дивитися, як Сьюзан 

грає в теніс? – Звичайно, у неї чудова техніка. 6. У зоопарку малятам 

сподобалося спостерігати, як маленькі мавпочки бігали одна за одною і 

гойдалися на гілках дерев. 7. У магазині бабуся завжди спостерігала, як 

зважують її товар, щоб її не обдурили. 8. Хлопчик з великою цікавістю 

спостерігав, як старий робить дерев'яні іграшки. 9. Чому ви так злякалися, коли 

я до вас звернувся? – Я замислилася й не чула, як ви підійшли до мене. 10. Ви 

не бачили Доріс? – Вона повинна бути десь тут. Я не помітила, щоб вона 

виходила. 11. У нашої медсестри така легка рука, що я не відчула, як вона 

зробила мені укол. 12. Ви відчули, що стало холодніше? Я не бачив, щоб хто-
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небудь відкрив вікна. І я не чую, щоб працював кондиціонер. 13. Я дуже рада за 

вас. Усі чули, як ваше прізвище назвали в числі переможців. 14. Методист 

спостерігав, як студент-практикант давав урок, і залишився ним дуже 

задоволений. 15. Ви коли-небудь бачили, як падають зірки? – На жаль, ні. Я в 

серпні завжди багато працюю, а кажуть, саме в цьому місяці можна 

спостерігати, як падають зірки. 16. Вам коли-небудь доводилось спостерігати, 

як працюють бджоли? – Ні, я бджіл боюся, у мене алергія на бджолині укуси. 

17. Я бачив, що начальник нашого відділу не зрозумів моєї пропозиції, і тому 

не був з нею згодний. Мені треба було якось змусити його подивитися на 

проблему з моєї точки зору. 18. Не можна змушувати містера Блумфілда 

чекати. Я його добре знаю, він дуже нетерпляча людина, його легко розсердити 

й змусити втратити контроль над собою. Якщо ви зацікавлені в його допомозі, 

негайно запросіть його в кабінет. 19. Чому ви не змусили дівчинку випити 

гарячого молока з медом і маслом? Це поліпшило б її стан. – Я навіть не 

намагалася це зробити. Вона ненавидить гаряче молоко з дитинства. Ніхто й 

ніщо не змусить її його випити. 20. Не дозволяйте вашому синові приймати 

провал на цьому конкурсі молодих піаністів близько до серця. Якщо він 

вирішить, що він невдаха, він не зможе надалі змусити себе брати участь в 

інших конкурсах. 21. Директор нашої школи змушувала нас носити шкільну 

форму, що ми відверто ненавиділи. Вона не дозволяла дівчаткам надягати 

штани навіть під час щотижневих суботніх екскурсій. Я не розумію, що 

змушувало її бути з нами такою суворою.  

Task 6 Translate into English using complex subject after the verbs of evaluation: 

1. Очі цього незвичайного старого, здавалося, бачили мене наскрізь. Він знав, 

що я брешу. 2. Виявилося, що Тіна зовсім забула про свою обіцянку поговорити 

з нашим начальником про моє підвищення. 3. Незважаючи на свою молодість, 

нові члени футбольної команди виявилися гарними гравцями, і гра була 

закінчена з рахунком 3:0. 4. Здавалося, що в цей момент чоловік, що сидів 

напроти мене, прочитав мої думки, тому що він піднявся і закрив двері купе. 5. 
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Молода жінка, здавалося, читала, але я помітив, що за останні півгодини вона 

не перегорнула жодної сторінки книги. 6. Село, у якому жила Міс Марпл, було 

маленьке й тихе. У ньому, здавалося, ніколи нічого не відбувалося. 7. Пітер 

виглядав таким втомленим, що здавалося, що він цілий день розвантажував 

вугілля, а не сидів за комп’ютером. 8. День виявився холоднішим, ніж ми 

припускали, і ми пошкодували, що не взяли з собою теплого одягу. 9. Ви 

випадково не знаєте, хто співає цю пісню? – Голос здається дуже знайомим, але 

я не можу згадати прізвище виконавця. 10. Я, здається, зробив жахливу 

помилку.Чоловік, якому я нагрубив у ліфті, виявився нашим новим викладачем. 

11. Ми прекрасно відпочили на морі. У нашому житті, здавалося, було тільки 

дві проблеми: як не згоріти на сонці, і де провести вечір. 12. Тут так мило! 

Здається, усі насолоджуються цією прекрасною музикою. 13. Чому ти тут? Ти 

випадково не забув, що в 3.45 ти повинен бути в зубного лікаря? 14. Під час 

польоту двомісного пасажирського літака його почало зненацька бовтати з боку 

в бік. Переляканий пасажир закричав пілотові: «Ви, здається, забули, що я 

попереджав вас, що я лечу на літаку перший раз у житті!» «Я теж», спокійно 

сказав пілот у відповідь. 15. На одному званому обіді зубний лікар, що тільки 

що приїхав з подорожі по Африці, розповідав іншим гостям: «Один раз 

трапилося так, що я впав у озеро, що, як говорили, кишить крокодилами. Не 

встиг я отямитися, як побачив, що до мене наближається величезний крокодил з 

величезною пащею та зі здоровенними гострими зубами. Здавалося, я навряд чи 

зможу уникнути смерті. Але я не та людина, яку легко з’їсти. Зі мною, на 

щастя, були мої інструменти, і вже через кілька хвилин крокодил відпливав від 

мене з беззубою пащею. Він виявився не таким вже поганим пацієнтом. Мені не 

довелося просити його відкрити рот ширше.»  

Task 7 Translate into English using complex object and complex subject: 

1.  Неллі, здається, дуже сильно схудла. Вона дотримувалася якої-небудь дієти? 

2. Том, здається, дуже нервує з якогось приводу. Ти знаєш, що трапилося? 3. 

Ти, здається, знаєш тут всіх! Познайом мене ось із тим симпатичним хлопцем. 
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4. Моя граматика, здається, стає кращою. Я, здається, роблю менше помилок 

при перекладі речень з української на англійську. 5. Здається, наша машина 

зламалася. Можливо, ми будемо добиратися до міста пішки. 6. Тесса, здається, 

вирішила цю проблему. Подзвони їй і довідайся, як їй це вдалося. 7. Я, здається, 

забула взяти свій твір. Швидше за все, мені доведеться повертатися додому. 8. 

Ми не очікували, що піде дощ, і не взяли із собою парасольки. 9. Я не впізнала 

Стіва в окулярах. Вони роблять його старшим. 10. Дозвольте хлопчикові 

прийняти рішення самому. Не змушуйте його робити все, як ви цього хочете. 

Це навряд чи допоможе йому в житті. 11. Як ти думаєш, ми зможемо почати 

презентацію вчасно? – Не впевнений. Начальники відділів, напевно, прийдуть 

рівно о 9 годині, а генеральний директор, швидше за все, спізниться, а без 

нього, як ти розумієш, починати не можна.12. Делла була у відчаї, коли 

побачила, що на її стіл принесли  кілька дуже дорогих страв. Вона розуміла, що 

в неї недостатньо грошей, щоб розплатитися за все це. Але виявилося, що за 

обід уже сплачено, і вона не знала, хто б це міг зробити. 13. Поки місіс Коліан 

була у лікарні, вона дуже турбувалася про свого старого собаку. Але виявилося, 

що весь цей час за собакою доглядали, і він ні в чому не відчував потреби, крім 

турботливого голосу своєї старої господарки. 14. Повідомили, що до кінця 

тижня погода зіпсується й, найбільш ймовірно, піде дощ. Очікується, що на 

початку наступного тижня сильно похолодає. 15. Передбачається, що ціни на 

багато споживчих товарів під кінець року зростуть, а ціни на продукти 

харчування знизяться. 16. Кажуть, професор Траут побував на Тибеті й навіть 

учився в буддійських ченців. Дивно, що сам він про це поки не сказав жодного 

слова. 17.  Повідомляється, що літак був затриманий у Бангкоку, оскільки один 

з пасажирів був обвинувачений у контрабанді наркотиків. 18. Заручників 

змусили вийти з літака і здати всі гроші й коштовності. Їм дозволили залишити 

тільки особисті ліки й зміну білизни, і замкнули їх у сараї на всю ніч. 19. У нас 

занадто багато роботи. Вона навряд чи буде закінчена до наміченого строку. 
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20. Напевно, хто-небудь змусить Даррелла розібрати всі ті папки, які він звалив 

у купу на підлозі. Не годиться ставитися так до роботи.  

Питання для самоперевірки 

1. What is Participle? 

2. Explain the difference between Participle I and Participle II. 

3. What syntactical functions can Participle I and Participle II perform? 

4. What Participial constructions do you know? 

Література: [4, с. 154–170; 8, с. 102–157; 17, с.138–162].  

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Can the present participle be the subject of a sentence? 

2. What is the difference in meaning between the sentences in each of the following 

groups? 

He heard someone shout at him. 

He heard someone shouting at him. 

I got my hair cut. 

I had Carol cut my hair. 

I made Carol cut my hair. 

3. What is the difference between a gerund and a present participle? 

Література: [ 4, с. 165–167, 195–201; 8, с. 89–100; 17, с. 99–162].  

 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Modality (general). Conditional sentences. 

2. Real Conditionals. Factual conditionals  (Real Present Conditionals, Real Past 

Conditionals).  

3. Predictive Conditionals (Real Future Conditionals).  
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4. Unreal Conditionals. Unreal Present Conditionals.  

5. Unreal Past Conditionals.  

6. Mixed Conditionals.  

7. Words other then If (Only if, even if, unless, whether, if so…).  

8. Implied Condition (inversion).  

9. Wishes and regrets (I wish..., If only…, I’d rather… etc.).  

10.  Subjunctive. The Formulaic Subjunctive.  

11. The Mandative Subjunctive (Formal Subjunctive).  

12.  Were-Subjunctive,  Past-Subjunctive, modal verbs  in  Finite Purpose Clauses, 

Clauses of Comparison etc. 

13.  Modal verbs can, may, be able to, be allowed to: ability and permission. Absence 

of ability.  

14.  Modal verbs can (could), may (might): certainty, possibility and deduction.  

15.  Modal verbs must, have, to be to, need:  obligation, necessity, absence of necessity, 

unfulfilled obligation or arrangement (were to + perfect infinitive), prohibition, 

advice.  

16.  Modal verb must, to be to: certainty, deduction. 

17.  Modal verbs should, ought to, be supposed to, had better: obligation and advice. 

Should, ought to + perfect infinitive: unfulfilled advice, regret.  

18.  Modal verbs will, would, be going to, shall: prediction.  

19.  Modal verbs will (would), used to: willingness, habits and preferences.  

20.  Modal verbs expressing offers, requests, permissions, suggestions: can (could), 

may (might), would, must, shall, would you mind etc. 

21.  Modal verb dare. 

22.  Verbals. The Infinitive. Forms of the Infinitive and their meaning.  

23.  Bare Infinitive. Syntactical functions of the Infinitive.  

24.  The for-to-Infinitive Construction. 

25.  Verbals. The Gerund. Forms of the Gerund and its features.  

26.  Syntactical functions of the Gerund.  
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27.  Gerund VS Infinitive.  

28.  The Gerundial Complex 

29.  Verbals. The Participle. Forms of the Participle and their meaning.  

30.  Participle adjectives.  

31.  Syntactical functions of the Participle.  

32.  Reduced adverbial and relative clauses.  

33.  Participial Constructions (the Nominative Absolute Participial Construction, the 

Prepositional Absolute Participial Construction). 

34.  The Objective-with-the-Infinitive-Construction, the Objective Participial 

Construction.  

35.  The Subjective-with-the-Infinitive Construction, the Subjective Participial 

Construction 

 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Приклад для заліку 

Вид контролю Максимальний бал  

за дисципліну 

Частина від балів на змістовий 

модуль 

1. Поточний 

контроль 

50 1. Контрольна робота (змістовий 

модуль 1) – 10 

2. Контрольна робота (змістовий 

модуль 2) – 10 

3. Самостійна робота – 30   

2. Практичні 

заняття 

50 1. Відвідування – 10 

2. Конспект – 10 

3. Активність – 30 

Усього: 100  
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Приклад для іспиту 

Вид контролю Максимальний бал  

за дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

1. Поточний 

контроль 

50 1. Контрольна робота 

(змістовий модуль 1) – 10 

2. Контрольна робота 

(змістовий модуль 2) – 10 

3. Самостійна робота – 30   

2. Практичні заняття 30 1. Відвідування – 10 

2. Конспект – 10 

3. Активність – 10 

3. Іспит 20  

Усього: 100  
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