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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Загальна та прикладна граматика)» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 035 

Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є синтаксичні одиниць, 

їхня структура та семантика, синтаксичні зв’язки й семантико-синтаксичні 

відношення. 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна українська літературна мова, 

загальна та прикладна семантика, загальна та прикладна фонетика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни «Прикладна лінгвістика 

(Загальна та прикладна граматика)» є ознайомлення студентів із ґенезою 

виникнення та етапами еволюційного поступу теоретичної граматики з 

урахуванням екстралінгвістичних факторів; пояснення сутності основних 

операційних понять навчальної дисципліни; формування навичок 

граматичного аналізу одиниць мови; окреслення проблемних питання 

прикладної граматики. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладна 

лінгвістика (Загальна та прикладна граматика)» є: 

1. Дати студентам необхідний обсяг лінгвістичної інформації та 

забезпечити співвіднесеність досягнень у конкретних галузях 

досліджень із можливістю застосування їх у виконанні прикладних 

завдань морфології. 

2. Розкрити закономірності розвитку теоретичного синтаксису. 

3. Визначити основні проблеми синтаксису. 

4. Окреслити дефінітивне поле центральних понять та операційних 

одиниць теоретичного синтаксису. 

5. Дати знання про методи обробки письмової лінгвістичної інформації 

на рівні словосполучення, речення, тексту. 

6. Дати уявлення про автоматичний синтаксичний аналіз тексту. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: основні тенденції в розвитку сучасної граматики; 

співвідношення  наукової парадигми та синтаксичної проблематики; 

аспекти вивчення та історію формування теоретичної та прикладної 

граматики; типологію  морфологічних та синтаксичних теорій; способи 

вияву синтаксичних відношень; прикладні аспекти синтаксису. 

Вміти: застосовувати теоретичні знання на практиці, критично 

осмислювати наявні наукові концепції з проблеми граматики, аналізувати 

основні граматичні одиниці, складати їх структурні схеми; 

використовувати базові принципи роботи комп’ютерних програм, 

скерованих на автоматизований синтаксичний аналіз текстів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності: бути здатним до критичного 

мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та 

автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
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ІІ. Фахові компетентності: вільно орієнтуватися в різних 

лінгвістичних напрямах і школах; володіти  методами наукового аналізу і 

структурування мовного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені знання із 

загальної та прикладної граматики; вільно користуватися спеціальною 

термінологією; володіти методикою  обробки письмової лінгвістичної 

інформації; володіти прийомами синтаксичного аналізу мовних одиниць 

усіх рівнів; знати підходи до ефективного аналізу синтаксичного аспекту 

конкордансів; володіти принципами роботи комп’ютерних програм, 

скерованих на автоматизований синтаксичний аналіз текстів; здатність 

формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі філології та лінгвістики. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7,0 

кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Особливості прикладної морфології. 

Тема 1. Зміст та об’єкт морфології; її основні одиниці. 

Зміст морфології. Морфологія, морфеміка і дериватологія. Морфемно-

дериваційний і морфологічний рівні мови. Типи морфем: структурно-

позиційні, функціональні, семантичні. Морфема як одиниця морфеміки, 

дериватології, морфології. Одиниці дериватології /словотвору (морфема, 

словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірна парадигма, 

словотвірне гніздо; словотвірний спосіб, словотвірний тип, словотвірна 

модель). 

Тема 2. Морфологічна семантика та її вираження. Частини мови.  

Морфологічне значення. Типи морфологічних значень. Засоби вираження 

морфологічних значень. Граматична форма, словоформа, формомодель; 

граматична парадигма, типи парадигм. Граматична категорія. Типи 

граматичних категорій. Категорії структурної і функціональної морфології. 

Частини мови. Принципи виділення частин мови. Міжмовна омонімія та 

явища транспозиції. 

Кредит 2.   Частиномовний статус слів української мови. 

Тема 1. Граматичні категорії (зона імен).  

Категорія роду, числа. Категорія означеності/неозначеності. Категорія 

істот/неістот. Категорія відмінка. Категорія ступенів порівняння (ступенів 

якості). 

Тема 2. Граматичні категорії (зона дієслова). Службові слова. 
Категорія виду. Аспектні значення дієслова. Категорія 

означеності/неозначеності. Категорія особи. Творення видових пар. 

Категорія способу. Структура дієслівної парадигми. Категорія часу і таксис. 

Категорія стану як морфолого-словотвірно-синтаксична категорія. Категорія 

перехідності-неперехідності. Дієприкметник у сфері дієслова. Інфінітив у 

сфері дієслова. Службові слова. 

Кредит 3.  Прикладні аспекти морфології 

Тема 1. Машинна морфологія. Методи автоматичного морфологічного 

аналізу Автоматичний морфологічний аналіз словоформ.  

Тема 2. Автоматичний аналіз морфемної та морфологічної омонімії. 
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Укладання граматичних словників. Прескрептивна діяльність у сфері 

граматичної норми. 

Кредит 4. Термінологічний апарат і проблематика загального 

синтаксису 

Тема 1. Загальний синтаксис: предмет, завдання, проблеми. Основні 

поняття синтаксису. Характеристика одиниць синтаксису (словоформа, 

словосполучення, клауза, група, речення, текст, дискурс). Періодизація 

синтаксичних досліджень мови. Синтаксичні теорії.  

Тема 2. Логічний синтаксис. Передумови виникнення логічного 

синтаксису. Базові принципи логіко-синтаксичної організації мови. Логіка 

висловлювань та їхні типи. Логіка предикатів. Типи предикатів і їхні 

властивості. 

Тема 3. Семантичний синтаксис як теоретичний напрям лінгвістики. 

Семантика словосполучення. Семантика речення. Семантика тексту. 

Семантика дискурсу. Поняття ситуації в семантичному синтаксисі. 

Семантичні трансформаційні процеси. Валентність та її типи. 

Кредит 5. Проблемні питання теоретичного синтаксису.  
Тема 1. Зв'язок морфології, морфеміки та синтаксису. Синтаксична роль та 

її морфологічна зумовленість. Синтаксичні зв’язки. Поняття 

морфосинтаксису. Правила синтаксичного групування морфем. 

Чергування на межі слів. Інкорпорація. Слова-речення. Синтаксичний 

нуль. 

Тема 2. Структуральний синтаксис. Описові синтаксичні моделі. 

Пояснювальні та аргументативні механізми синтаксису. Глибинна та 

поверхнева організація синтаксичних одиниць мови. Автономний 

синтаксис. 

Кредит 6. Прикладні напрями синтаксичних досліджень. 
Тема 1. Комунікативний синтаксис. Особливості комунікативної 

організації словосполучень, висловлювань, речень, текстів і дискурсів. 

Комунікативні типи синтаксичних одиниць. Теорія актуального 

членування речення. Тема і рема. Комунікативні властивості синтаксичних 

одиниць вищого порядку. 

 Тема 2. Референційний синтаксис. Поняття референції. Типи 

актуалізаторів синтаксичної структури. Типи референтних синтаксичних 

груп. Підходи до класифікації нереферентних синтаксичних груп.  

Кредит 7. Моделювання синтаксичної структури мовних 

одиниць 
Тема 1. Поняття синтаксичної моделі, її складники та принципи побудови. 

Способи представлення структурно-синтаксичної організації 

словосполучень, речень і текстів. Дерево безпосередніх складників. Дерево 

залежностей.  

Тема 2. Комп’ютерний синтаксис. Прийоми обробки лінгвістичної 

інформації на рівні словосполучень і речень. Автоматичний синтаксичний 

аналіз тексту: традиції та новітні методики. Глобальні та часткові системи 

АСА. Безперервні та циклічні системи АСА. Принципи роботи 

інтегральних і локальних систем АСА. 
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М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.  

23. Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису у заявку з 

фразеологією та стилістикою / С. Смеречинський. – Мюнхен, 1990. – 

383 с.  

24. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис [Текст] / за заг. ред. 

І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1972. – 515 с.  

25. Терлак З. М. Українська мова. Збірник вправ із синтаксису і 

пунктуації. – Львів : Світ, 1999. – 224 с.  

26. Тимченко М. Ф. Сучасна українська мова. Синтаксис простого і 

складного речення (зразки повного синтаксичного розбору) [Текст] : 

Методичні рекомендації для студентів 3 – 4 курсів спеціальності 

«Українська мова і література» / М. Ф. Тимченко. – Миколаїв : [б. в.], 

2010. – 48 с. 

27. Чеснокова Л. Д. Семантические типы членов предложения с 

двойными отношениями : Материалы для спецкурса / 

Л. Д. Чеснокова. – Ростов-на-Дону, 1973. – 104 с.  

28. Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском 

синтаксисе: Словосочетание / Н. Ю. Шведова. – М. : Просвещение, 

1966. – 156 с.  

29. Швець І. Р. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській 

літературній мові. Інфінітив у функції другорядних членів речення : 

Лекції спецкурсу / І. Р. Швець. – Одеса : ОДПІ, 1972. – 58 с.  

30. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : Підручник для студентів 

філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / 

К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.  

31. Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові : Посібник для 

вчителя / К. Ф. Шульжук. – К. : Радянська школа, 1989. – 136 с. 

32. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській 

мові / К. Ф. Шульжук. – К. : Вища школа, 1986. – 183 с.  

 

Допоміжна 
1. Ахманова О., Микаэлян Г. Современные синтаксические теории / 

О. Ахманова, Г. Микаэлян. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – 166 с. 

2. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навчальний 

посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – 

К. : Вища школа, 2005. – 270 с. 
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3. Былинский К. И., Розенталь Д. Э. Трудные случаи пунктуации / 

К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь. – М. : Госиздат «Искусство», 

1961. – 231 с. 

4. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского язика : Учебник для 

вузов специальности «Журналистика» / Н. С. Валгина. – М. : Высшая 

школа, 1978. – 439 с. 

5. Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса (от 

Ломоносова до Потебни и Фортунатова) / В. В. Виноградов. – М. : 

МГУ, 1958. – 399 с. 

6. Вопросы синтаксиса современного русского языка / под. ред. 

В. В. Виноградова. – М. : Учпедгиз, 1950. – 412 с. 

7. Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць / 

К. Г. Городенська. – К. : Наукова думка, 1991. – 192 с. 

8. Дослідження з синтаксису української мови. – К. : АН УРСР, 1958. – 

295 с. 

9. Загнітко А. П. Морфологічні категорії в системі предикатності і 

предикативності речення / А. П. Загнітко. – К. : НМ КВО, 1990. – 68 с. 

10. Исследования по синтаксису русского литературного язика : Сборник 

статей. – М. : АН СССР, 1956. – 199 с. 

11. Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові / 

Н. Л. Іваницька. – К. : Вища школа, 1983. – 167 с. 

12. Іваницька Н. Л. Синтаксис простого речення.: Складні випадки 

аналізу / Н. Л. Іваницька. – К. : Вища школа, 1989. – 63 с. 

13. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : 

Навчальний посібник / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с. 

14. Кодомцева Л. О. Українська мова. Синтаксис простого речення : 

Навчальний посібник для філологічних факультетів університетів / 

Л. О. Кодомцева. – К. : Вища школа, 1985. – 127 с. 

15. Кононенко В. И. Семантико-синтаксические связи в синтаксисе 

русского и украинского языков / В. И. Кононенко. – К. : Вища школа, 

1976. – 208 с. 

16. Ломтев Т. П. Структура предложения в современном русском языке / 

под. ред. Н. Д. Арутюновой. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 198 с. 

17. Плиско К. М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для 

самостійного вивчення : Навчальний посібник для студентів 

філологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів / 

К. М. Плиско. – Харків : Вид-во «Основа», 1992. – 149 с. 

18. Тоцька Н. І. Українська пунктуація : Практикум : Навчальний 

посібник для студентів філологічних факультетів університетів / 

Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1990. – 160 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:залік у 

третьому семестрі, екзамен у четвертому семестрі. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, проведення 

колоквіуму, написання рефератів, повідомлень. Об'єктом контролю є 

навчальна діяльність студентів з курсу та її результати.  


