
 
 

 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 12 

  

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

  Нормативна 

 Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферат) 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 360 

3 4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 10 

Ступінь 

бакалавра 

  

Практичні, семінарські 

24 32 

Консультації 

  

Самостійна робота 

156 148 

Вид контролю 

залік іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 360 год.: 56 год. – 

аудиторні заняття, 304 год. – самостійна робота (18 % / 82 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 



 

Мета курсу: 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. 

 Завдання курсу:  

 набути необхідний обсяг лінгвістичної інформації та забезпечити 

співвіднесеності досягнень у конкретних галузях досліджень із можливістю застосування 

їх у виконанні прикладних завдань граматики; 

 розкрити закономірності розвитку теоретичної граматики;  

 визначити основні проблеми загальної та прикладної граматики; 

 окреслити дефінітивне поле центральних понять та операційних одиниць 

теоретичної граматики;  

 оперувати методами обробки письмової лінгвістичної інформації на рівні 

слова, словосполучення, речення, тексту. 

Очікувані результати навчання: знає основні тенденції в розвитку сучасної 

граматики; висвітлює аспекти вивчення та історію формування теоретичної та прикладної 

граматики; класифікує типологію  морфологічних та синтаксичних теорій та способи 

вияву синтаксичних відношень; аналізує прикладні аспекти граматики, застосовує 

теоретичні знання на практиці, критично осмислює наявні наукові концепції з проблеми 

граматики, аналізує основні граматичні одиниці, складати їх структурні схеми; 

використовує базові принципи роботи комп’ютерних програм, скерованих на 

автоматизований синтаксичний аналіз текстів. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі прикладної лінгвістики в процесі професійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки; усно й письмово 

спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема 

у професійній діяльності; проводити наукові дослідження на належному рівні; працювати 

в команді та автономно; застосовувати знання у практичних ситуаціях; використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань 

професійної діяльності. 

ІІ. Фахові: розуміти структуру загальної та прикладної граматики, її теоретичних 

основ; знати граматичний рівень мови; вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань; володіти методикою  обробки письмової лінгвістичної 

інформації та принципами роботи комп’ютерних програм, скерованих на автоматизований 

граматичний аналіз текстів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Термінологічний апарат і проблематика загальної граматики 

Тема 1. Загальна граматика: предмет, завдання, проблеми. Основні поняття граматики. 

Характеристика одиниць граматики. Періодизація граматичних досліджень мови. 

Граматичні теорії.  

Кредит 2. Зміст та об’єкт морфології; її основні одиниці. 

Тема 2. 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). 

Кредит 3. Морфологічна семантика та її вираження. Частини мови.  



Тема 3. 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 4.   Частиномовний статус слів української мови. 

Тема 4. Граматичні категорії (зона імен).  

Категорія роду, числа. Категорія означеності/неозначеності. Категорія істот/неістот. 

Категорія відмінка. Категорія ступенів порівняння (ступенів якості). 

Тема 5. 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 5.  Прикладні аспекти морфології  

Тема 6. Машинна морфологія. Методи автоматичного морфологічного аналізу 

Автоматичний морфологічний аналіз словоформ.  

Кредит 6.  Автоматичний аналіз морфемної та морфологічної омонімії  

Тема 7. Укладання граматичних словників. Прескрептивна діяльність у сфері граматичної 

норми. 

Кредит 7. Термінологічний апарат і проблематика загального синтаксису 

Тема 8. Загальний синтаксис: предмет, завдання, проблеми. Основні поняття синтаксису. 

Характеристика одиниць синтаксису (словоформа, словосполучення, клауза, група, 

речення, текст, дискурс). Періодизація синтаксичних досліджень мови. Синтаксичні 

теорії.  

Кредит 8. Логічний синтаксис 
Тема 9. Передумови виникнення логічного синтаксису. Базові принципи логіко-

синтаксичної організації мови. Логіка висловлювань та їхні типи. Логіка предикатів. Типи 

предикатів і їхні властивості. 

Кредит 9. Семантичний синтаксис як теоретичний напрям лінгвістики 
Тема 10. Семантика словосполучення. Семантика речення. Семантика тексту. Семантика 

дискурсу. Поняття ситуації в семантичному синтаксисі. Семантичні трансформаційні 

процеси. Валентність та її типи. 

Кредит 10. Проблемні питання теоретичного синтаксису.  
Тема 11. 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 12. Структуральний синтаксис. Описові синтаксичні моделі. Пояснювальні та 

аргументативні механізми синтаксису. Глибинна та поверхнева організація синтаксичних 

одиниць мови. Автономний синтаксис. 

Кредит 11. Прикладні напрями синтаксичних досліджень. 
Тема 13. 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 14. Референційний синтаксис. Поняття референції. Типи актуалізаторів 

синтаксичної структури. Типи референтних синтаксичних груп. Підходи до класифікації 

нереферентних синтаксичних груп.  

Кредит 12. Моделювання синтаксичної структури мовних одиниць 



Тема 15. Поняття синтаксичної моделі, її складники та принципи побудови. Способи 

представлення структурно-синтаксичної організації словосполучень, речень і текстів. 

Дерево безпосередніх складників. Дерево залежностей.  

Тема 16. 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. 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб конс. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Особливості загальної морфології 

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

одиниці. Зміст морфології. Морфологія, 

морфеміка і дериватологія.  

10 2 2   6 

Тема 2. Морфологічна семантика та її 

вираження. Частини мови. 

10 2 2   6 

Тема 3. Граматичні категорії (зона імен). 10  2   8 

Кредит 2.   Частиномовний статус слів української мови 

Тема 1. Граматичні категорії (зона дієслова) 15 2 4   9 

Тема 2. Службові слова 15  2   13 

Кредит 3.  Прикладні аспекти морфології 

Тема 1. Машинна морфологія. Методи 

автоматичного морфологічного аналізу 

Автоматичний морфологічний аналіз 

словоформ.  

15 2 4   9 

Тема 2. Автоматичний аналіз морфемної та 

морфологічної омонімії. Укладання 

граматичних словників. Прескрептивна 

діяльність у сфері граматичної норми. 

15 2 4   9 

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.  

10 2 4   6 

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. 

10  2   8 

Тема 3. Семантичний синтаксис як 10 2 4   4 



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. 

15 2 4   9 

Тема 2. Структуральний синтаксис. Описові 

синтаксичні моделі. Пояснювальні та 

аргументативні механізми синтаксису. 

Глибинна та поверхнева організація 

синтаксичних одиниць мови. Автономний 

синтаксис. 

15 2 2   11 

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. 

10 2 2   6 

Тема 2. Референційний синтаксис. Поняття 

референції. Типи актуалізаторів синтаксичної 

структури. Типи референтних синтаксичних 

груп. Підходи до класифікації нереферентних 

синтаксичних груп.  

2  2    

Тема 3. Моделювання синтаксичної структури 

мовних одиниць. Поняття синтаксичної 

моделі, її складники та принципи побудови. 

Способи представлення структурно-

синтаксичної організації словосполучень, 

речень і текстів. Дерево безпосередніх 

складників. Дерево залежностей.  

8  2   6 

Тема 4. 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. 

10  2   8 

Разом: 120 20 40   68 



 

6.Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Зміст морфології. Морфологія. Морфеміка. Словотвір. 2 

2. Основні категорії морфології 2 

3. Граматична категорія 2 

4. Поняття про частини мови 2 

5. Граматичні категорії (зона імен) 2 

6. Зона імен: категоріальні особливості 2 

7. Граматичні категорії зони дієслів 4 

8. Базові особливості службових частин мови. Машинна 

морфологія. 

4 

Разом: 20  

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема: Місце синтаксису в лінгвістичній парадигмі. 2 

2. Тема: Логічний синтаксис як теоретичний напрям досліджень 

мови. 

4 

3. Тема: Семантичний синтаксис та його процеси. 2 

4. Тема: Значення морфології та морфеміки для синтаксичних 

досліджень мовних явищ. 

2 

 

5. Тема: Специфіка структурального синтаксису. 2 

6. Тема: Комунікативний синтаксис.   2 

7. Тема: Референційний синтаксис.  2 

8. Тема: Синтаксичне моделювання як прикладна проблема 

лінгвістики. 

2 

9. Тема: Комп’ютерний синтаксис.  2 

Разом: 20 

 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості загальної морфології 

1. Елементи аналітизму в морфології української мови  10 

2 Аспектуальні категорії українського дієслова на тлі інших 

слов’янських мов  

10 

3. Соколова С. Смальська А.К., Бондар О.І. Еволюція семантики 

дієслів руху в аспектах типології української та сербської мов  

5 

4. Методологія дослідження функціонально-семантичної категорії 

таксису  

5 

Кредит 2.   Частиномовний статус слів української мови. 

5.  

Сучасна теоретична база дисципліни 

10 

6 Граматична форма, словоформа, формомодель; граматична 

парадигма, типи парадигм. Граматична категорія. Типи 

граматичних категорій. Категорії структурної і функціональної 

10 



морфології. 

Кредит 3.  Прикладні аспекти морфології 

7  

Автоматичний морфологічний аналіз словоформ 

10 

Разом:  60 год 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 4. Термінологічний апарат і проблематика загального синтаксису 

1. Синтаксичні дослідження мови: історіографічний огляд 

1. Зробити комп’ютерну презентацію за поданою темою (не 

менше 10 слайдів). 

10 

2. Функціональний синтаксис як напрям теоретичного 

мовознавства 

1. Укласти тези за темою (2–3 сторінки). 

10 

Кредит 5. Проблемні питання теоретичного синтаксису 

 

3. Семантичний синтаксис 

1. Напишіть лінгвістичну казку про семантичну та 

синтаксичну валентності. 

2. Наведіть приклади речень (не менше 2), що 

репрезентують діатезу, актив, пасив, медій, рефлексиви. 

10 

4. Морфосинтаксис 

1. Складіть схему основних понять, завдань і проблем 

морфосинтаксису. 

10 

Кредит 6. Прикладні напрями синтаксичних досліджень 

5. Таксономічні моделі структурального синтаксису 

1. Побудуйте таксономічну модель речення: «Він був збіса 

мудрий, цей Русланбек, член парламенту непредставленого 

народу». 

5 

6. Комунікативний та референційний синтаксис. 

1. Визначити комунікативні властивості топіків та 

антитопіків, підібравши їх із творів української 

літератури. 

2. Написати твір-мініатюру з теми «Краса душі та тіла: як 

вигідно це об’єднати», використавши екзистенційні, 

універсальні, атрибутивні, предикативні та родові 

нереферентні іменні групи. 

5 

7. Синтаксичне моделювання: витоки, принципи та перспективи 

1. Підготувати повідомлення за темою (не менше 10 сторінок). 

5 

8. Комп’ютерний синтаксис 

1. Зробіть синтаксичний аналіз речення «Ми йшли додому, 

цвіли гаї, співали пташки, але на душі було сумно» за 

допомогою однієї з відомих Вам комп’ютерних програм 

автоматичної обробки тексту. 

5 

Разом: 60 

 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

ІІ – підготовка та захист реферату (теми на вибір): 

1. Предмет граматики та граматичні одиниці. 



2. Розвиток граматики в українській мовознавчій науці. 

3. Синтаксис писемного мовлення. 

4. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. 

5. Порядок слів у простому реченні. 

6. Основні поняття конструктивного синтаксису. 

7. Структура висловлювання. Актуальне членування висловлювання 

8. Основні поняття комунікативного синтаксису 

9. Синтаксис і його місце в системі філологічних наук. 

10. Способи вираження синтаксичної структури речення. 

11. Взаємозв’язок аспектів синтаксису. 

12. Фігури експресивного синтаксису в сучасній публіцистичній літературі. 

13. Особливості синтаксису ділового мовлення. 

14. Особливості поетичного синтаксису. 

15. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості. 

16. Синтаксис як розділ логіки. 

17. Особливості синтаксису наукового мовлення. 

18. Співвідношення традиційних і нових тенденцій у функціонуванні простих речень в 

українській газетній мові початку XXI cт. 

19. Стилістичний потенціал простих ускладнених речень. 

20. Проблеми дослідження речень зі вставними і вставленими компонентами. 

21. Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць. 

22. Нові явища у функціонуванні вставлених конструкцій. 

23. Конструкції експресивного синтаксису. 

24. Статус окремих сегментованих конструкцій. 

25. Історія розвитку українського синтаксису. 

26. Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах. 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, 

узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної 

дисципліни та розвити навички самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 



Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: самостійність 

виконання; логічність і послідовність викладення матеріалу;повнота виконання завдання; 

обґрунтованість висновків; використання статистичної інформації та довідкової 

літератури; наявність конкретних пропозицій; якість оформлення; вміння захищати 

результати проведеного дослідження. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

МКР Накопи 

чувальні 

бали/ 

cума 
К1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 

70 70 70    1-45 

1-45 

1-45 

1-45 

600/100  

      

 

Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.  

 Поточне тестування та самостійна робота                         Іспит Накопи

чувальн

і бали/ 

сума 

 Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6  

120 

300/100 

 Т

1 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т 6 Т 7 

 

  

Практичні 

заняття 

5 5 5 5 5 

 

5 5 

 

  

Самостійна 

робота 

45 20 20   

   Кр 1 - 30 Кр 2 - 30   

Усього 60 60  60 120 300 

 

 

 Поточне тестування та самостійна робота                         Іспит Накопи

чувальні 

бали/ 

сума 

 Кредит 4 Кредит 5  Кредит 6  

40 

300/100 

 Т

1 

Т

2 

Т3 Т

4 

Т5 Т

 

6 

Т 7 Т 8 Т 9 

Практичн

і заняття 

5 5 5 5 5 

 

5 5 5  5   

Самостій

на робота 

45 20  10   

   Кр 1 - 30  Кр 2 - 30 

Усього 60 60  60 120 300 

 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 



Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, різні види аналізу, програмоване навчання, 

використання наочних посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 

 

12. Рекомендована література 

Базова  
1. Бабайцева В. В. Односоставные предложения в современном русском языке / 

В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1968. – 160 с.  

2. Бабайцева В. В. Русский язык и пунктуація / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 

1979. – 269 с.  

3. Булаховський Л. А. Основні синтаксичні поняття в застосуванні до простого речення 

: Лекція для студентів-заочників / Л. А. Булаховський. – К. : Рад. школа, 1958. – 23 с.  

4. Ващенко В. С. Практикум із синтаксису української мови : Навчальний посібник / 

В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 69 с.  

5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : Підручник для студентів 

філологічних факультетів вузів / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1983. – 368 с.  

6. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / 

І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1992. – 224 с.  

7. Вихованець І. Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній 

мові / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1971. – 119 с. 

8. Вихованець І. Р. та ін. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець, 

К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1983. – 219 с.  

9. Глазова О. П. Українська пунктуація [Текст] : Навчальний посібник / О. П. Глазова. 

– Харків : Ранок, 2004. – 352 с.  

10. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. 

Просте речення, еквіваленти речення / П. С. Дудик. – К. : Наукова думка, 1973. – 288 

с.  

11. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. – К. : 

Наукова думка, 1982. – 210 с.  

12. Заоборна М. С. Порівняльні конструкції в системі складнопідрядного речення 

української мови : Навчально-методичний посібник / М. С. Заоборна. – Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2001. – 28 с.  

13. Заоборна М. С. Просте речення: Складні випадки аналізу : Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів / М. С. Заоборна. – Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2002. – 126 с. 

14. Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис / О. А. Лаптева. – М. : Наука, 1976. – 

490 с.  

15. Ощепкова В. П. Односоставные синтаксические нечленимые и неполные 

предложения / В. П. Ощепкова. – Николаев : НГПИ, 1994. – 37 с. 

16. Ринберг В. Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / 

В. Л. Ринберг. – Львов : Вища школа, 1987. – 166 с.  

17. Руднев А. Г. Синтаксис осложненного предложения / А. Г. Руднев. – М. : Учпедгиз, 
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