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ВСТуп

Шановні читачі!

У сучасній англійській мові кількість фразових дієслів безупинно зростало з початку новоанглікан-
ського періоду й продовжує рости. Поряд із збільшенням числа, росте й частота їхнього використання. 
Це свідчить про те, що вони виконують важливу лексичну функцію, завдяки більшій стислості й у той же 
час більшої виразності. Фразові дієслова широко використовуються не тільки в розмовній англійській 
мові. Багато з таких дієслів стали невід’ємною частиною мови газет, юриспруденції та економіки. Деякі 
фразові вживаються частіше, ніж “прості” дієслова, які є їхніми синонімами. Уживання фразових дієслів 
характерно й для офіційно-ділового стилю, а саме юридичних та економічних документів і статей.

Без знання фразових дієслів неможливо зрозуміти мову носіїв мови та іноземців, які спілкуються 
іноземною мовою, саме тому ми вирішили присвятити окремий навчальний посібник вивченню фразо-
вих дієслів.

Даний навчальний посібник спрямований на усіх бажаючих самостійно розширити свій словарний 
запас за рахунок вивчення фразових дієслів та поглибити знання англійської мови. Навчальний посіб-
ник може використовуватися як у мовних та немовних вищих навчальних закладах, у старших класах 
школи та на курсах іноземних мов з високим рівнем навчання англійської мови.

Структура підручника: посібник складається з 31-го уроку, кожний урок охоплює певну кількість 
фразових дієслів з їх перекладом на українську мову, також наводяться приклади їх використання фра-
зових дієслів для полегшення розуміння. Під час розробки навчального посібника автором були віді-
брані найбільш вживані фразові дієслова. У кожному уроці пропонується дві вправи на тренування 
вживання відповідних часток. Перша вправа – це вправа на підстановку, а друга вправа – на переклад. 
Навчальний посібник також містить ключі до вправ, таким чином студенти та учні можуть самостійно 
перевірити свій прогрес і правильність використання фразових дієслів.

Ми вважаємо, що ціль цього навчального посібника буде досягнута, якщо він допоможе студентам 
збагатити свою мову, зробити її живою і справді англійською.

Бажаємо успіху у вивченні фразових дієслів!!!

Драб Н. Л.


