
 



Анотація
У процесі вивчення дисципліни «Сучасна українська літературна мова» відбувається

практичне оволодіння українською літературною мовою, засноване на вивченні її системи й
підсистем – лексико-семантичної, фразеологічної, орфографічної, фонетичної і граматичної,
а також закономірностей, які визначають використання тих або інших виражальних засобів
відповідно  до  сучасних  норм;  ознайомлення  з  українськими  говорами  та  їхніми
особливостями,  на  основі  яких  сформована  сучасна  українська  літературна  мова.
Засвоюються знання, що складають зміст сучасної української літературної  мови як науки,
усвідомлюється система лінгвістичних понять, нормативність української літературної мови,
що  сприяє   ґрунтовному  оволодінню  орфоепічними,  орфографічними,  лексичними,
граматичними  й  стилістичними  нормами  сучасної  української  літературної  мови.
Формується  системний  погляд на  мову  як  засіб  вираження  думок  і  почуттів  людини,
практичні навички володіння культурою мови, уміння визначати орфограми та пунктограми
в  текстах  на  слух  і  пояснювати  їх, уміння  користуватися  лінгвістичними  словниками,
науковою літературою. Удосконалюється мовний смак шляхом розширення філологічного
світогляду,  а також уважне й критичне ставлення до свого мовлення й суспільної  мовної
практики.

Ключові  слова: сучасна  українська  літературна  мова,  мовлення,  норми  мови,
нормативність, мовна система, лінгвістичні поняття.

Summary
In the process of studying the discipline "Modern Ukrainian Literary Language" practical

mastery  of  the Ukrainian  literary  language,  based on the study of its  system and subsystems -
lexical-semantic,  phraseological,  orthographic,  phonetic  and grammatical,  as well  as regularities
that determine the use of certain means of expression in accordance to modern norms takes place;
acquaintance with Ukrainian dialects and their features, on the basis of which the modern Ukrainian
literary language is formed. The knowledge that makes up the content of modern Ukrainian literary
language as a science is acquired, the system of linguistic concepts, normativeness of Ukrainian
literary  language  is  realized,  which  promotes  thorough  mastering  of  orthoepic,  orthographic,
lexical, grammatical and stylistic norms of modern Ukrainian literary language. A systematic view
of language as a means of expressing human thoughts and feelings,  practical skills of language
culture mastery, the ability to identify spellings and punctuation marks in texts by ear and explain
them, the ability to use linguistic dictionaries, scientific literature are formed. Linguistic taste is
improved by expanding the philological worldview, as well as attentive and critical attitude to one's
speech and social language practice.

Key words: modern Ukrainian literary language, speech, language norms, normativeness,
language system, linguistic concepts.



1.Опис навчальної дисципліни
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Вид контролю: залік у V
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Мова навчання – українська.
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для
денної  форми навчання:  5  сем.   30 год.  –  аудиторні  заняття,  60  год. –  самостійна  робота
(30% / 70%); 6 сем.  60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (30% / 70%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Метою  курсу є  формування  в  студентів  мовно-лінгвістичних  компетенцій  –

комплексу  лінгвістичних  знань  про  мову  як  суспільне  явище  і  систему,  що  охоплює
фонетику,  лексику,  морфологію,  синтаксис,  стилістику  тексту  та  культуру  мовлення  та
постійно розвивається, вироблення вмінь оперувати лінгвістичними знаннями у професійній
та науково-дослідницькій діяльності. 

Завдання  курсу:  закріпити,  систематизувати  й  узагальнити  знання,  уміння  й
навички,  здобуті студентами в шкільному курсі української  мови; поглибити  знання  про
синтаксис  простого  та  простого  ускладненого  речення; формувати  вміння  вільного
користування обома формами української мови − усною і писемною, дотримуючись норм
літературної  мови,  уникаючи  граматичних  помилок; навчати  студентів  вільно,  зв’язно,
логічно,  точно,  доречно  й  виразно  викладати  свої  думки,  користуючись  багатством  і
різноманітністю мовних засобів,  що властиві українській мові як  мові високої культури;
прищеплювати  студентам  навички  й  уміння  творчої  самостійної
роботи  в  процесі  підготовки  до  практичних  і  семінарських  занять  із
української  мови; формувати  уміння  та  навички  опрацювання  науково-лінгвістичної
літератури.

Передумови для вивчення дисципліни: зважаючи на те, що метою курсу є свідоме
практичне оволодіння українською літературною мовою, заснованому на вивченні її системи
й  підсистем,  то  й  пов’язаний  він  з  відповідними  дисциплінами,  а  саме:  «Практикум  з
української  мови»,  «Теоретичні  проблеми  мовознавства»,  «Старослов’янська  мова»,
«Українська діалектологія», «Історія української мови» тощо.

Робоча програма навчальної дисципліни складається з 9-и кредитів.
Очікувані результати навчання: 
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності. 
ПРН  3.  Уміння  оперувати  сучасним  категоріально-термінологічним  апаратом

мовознавства  й  літературознавства;  знання  найважливіших  методичних  та  філологічних
вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл.

ПРН 4. Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними
засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ПРН 6. Осмислення процесу формування основних розділів української мови. 
ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність

вдосконалювати та підвищувати її рівень.
1.3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими

компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 

ЗК  2.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові  цінності  і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області,  її  місця  в  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  в  розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

         ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
          ІІ. Фахові: 

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК  2. Знання  структури  філологічної  науки,  поділу  знань  на  мовознавчу  та

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної.
ФК  3.  Здатність  вільно  володіти  нормами  сучасної  української  літературної  мови;

застосовувати  на  практиці  в  різних  комунікативних  ситуаціях  набуті  теоретичні  знання



писемного й усного професійного мовлення; складати різні види загальних і  професійних
документів.

ФК  4.  Знання  комплексу  лінгвістичних  знань  про  мову  як  систему,  що  охоплює
фонетику,  лексику,  морфологію,  синтаксис,  стилістику  тексту  і  культуру  мовлення  та
постійно  розвивається,  уміння  оперувати  лінгвістичними  знаннями  у  професійній  та
науково-дослідницькій діяльності.

ФК 5.Здатність оволодівати сучасними знаннями про шляхи розвитку й становлення
української літературної мови та особливості діалектної мови як її генетичного джерела.

ФК  6.  Здатність  давати  оцінку  основним  здобуткам  та  досягненням  світового  й
українського  мовознавства;  характеризувати  теоретичні  положення  різних  лінгвістичних
концепцій  мовознавців;  аналізувати  закономірності  розвитку  й  функціонування  мови в  її
багатоаспектних  зв’язках  із  людиною,  суспільством,  історією,  культурою  з  урахуванням
методів дослідження та опису мови.

ФК 9. Уміння орієнтуватися в актуальних проблемах сучасної лінгвістики загалом та в
колі проблем етнолінгвістики й лінгвокультурології; досліджувати мову в аспекті культури
носіїв  національної  мови;  з’ясовувати  актуальні  проблеми  сучасної  мовної  політики  та
інформаційної  політики;  інтерпретувати  етнотексти,  осмисливши  лексичний  склад
української мови.

ФК 10. Уміння здійснювати риторичний аналіз текстів, продукувати різні типи промов
із  актуальної  теми  і  для  різних  ситуацій  та  вести  розгорнутий  монолог  (лекцію),
конструктивну  бесіду  з  фахової  й  загальнокультурної  проблематики,  формуючи  власний
ораторський стиль на засадах гуманістичного риторичного ідеалу.

ФК 13.  Здатність  до  осягнення  студентами  проблем періодизації  історії  української
мови, історичної перспективи розвитку звукової та граматичної систем української мови в її
зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами, володіння навичками аналізу
мовних явищ усіх рівнів у давніх текстах.

ФК  14.  Здатність  з’ясовувати  предмет  та  основні  поняття стилістики  сучасної
української  мови; характеризувати  процес формування,  становлення  й  розвитку
функціональних  стилів; визначати  стилістичні  ознаки  мовних  одиниць  у  текстах  різних
стилів; зв’язко,  логічно,  точно,  доречно й  виразно викладати свої думки, користуючись
багатством  і  різноманітністю  мовних  засобів  відповідно  до  функціональних  стилів
сучасної української мови.

ФК  18.  Здатність  реалізувати  проєкти,  включаючи  власні  дослідження,  які  дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з розв’язанням
значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного літературознавства.

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку
з суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності.

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів.
ФК  22.  Мати  навички  наукових  досліджень  у  галузі  освіти  і  філології;  здатність

проводити  прикладні  дослідження  з  мовознавства,  літературознавства  та  методики  їх
викладання на основі сформованих дослідницьких умінь і навичок.

ФК  23  Здатність  демонструвати  знання  сучасної  наукової  парадигми  в  галузі
мовознавства, літературознавства і методики їх викладання та динаміки їх розвитку, системи
методологічних принципів і методичних прийомів дослідження.

ФК  24.  Здатність  до  оцінювання  основних  здобутків  та  досягнень  світового  й
українського  мовознавства;  здатність  до  характеристики  теоретичних  положень  різних
лінгвістичних концепцій мовознавців.

ФК 28. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними
засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ФК  29.  Володіння  методологічними  прийомами  комунікативної  поведінки  в  різних
культурних контекстах.



 Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Синтаксис. Загальні питання. Словосполучення як некомунікативна

синтаксична одиниця.
Тема  1. Синтаксис.  Загальні  питання. Загальне  поняття  про  синтаксис.  Зв’язок

синтаксису  з  іншими  лінгвістичними  розділами  та  дисциплінами.  Типи  синтаксичних
одиниць. Синтаксичні зв’язки і відношення (предикативні, підрядні, сурядні).

Тема  2.  Словосполучення  як  некомунікативна  синтаксична  одиниця.
Словосполучення та його відношення до слова і речення. Типи словосполучень за будовою
(за  кількісним  принципом). Типи  синтаксичного  зв’язку  слів  у  словосполученнях. Типи
підрядних  словосполучень  за  морфологічною  ознакою  стрижневого  (основного)  слова.
Засоби  зв’язку  слів  у  словосполученнях. Смислові  відношення  між  словами  у
словосполученні.

Кредит 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте двоскладне речення
Тема  3. Речення  як  основна  одиниця  синтаксису.  Речення  та  судження. Основні

ознаки  речення:  предикативність,  модальність  і  часова  співвіднесеність,  семантико-
інформативна  й  інтонаційна  завершеність  та  ін. Основні  аспекти  вивчення  речення:
семантичний,  формально-граматичний,  комунікативний. Типи  речень  за  комунікативним
призначенням.

Тема 4. Просте двоскладне речення.  Поняття про двоскладне речення. Вираження
предикативності у двоскладному реченні. Особливості семантичної структури двоскладного
речення. Головні члени та їх роль у синтаксичній та семантичній організації двоскладного
речення. Поняття про другорядні члени речення. 

Тема  5. Традиційне  вчення  про  члени  речення. Класифікація  членів  речення  на
основі синтаксичних зв’язків. Головні члени речення, їх роль у структурі простого речення.
Координація  підмета і  присудка Другорядні  члени речення,  їх роль у структурі  простого
речення. Нові підходи до класифікації членів речення.

Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
Тема 6. Підмет як головний член двоскладного речення. Типи підмета та способи

його вираження: а) прості підмети; б) складені підмети.
Тема  7.  Присудок  як  головний  член  двоскладного  речення.  Типи  присудків  за

морфологічним способом вираження та будовою. Дієслівний присудок. Простий дієслівний
присудок,  способи  його  вираження.  Ускладнені  форми  простого  присудка. Дієслівний
складений присудок, способи його вираження. Характер допоміжного дієслова. Дієслівний
складний  присудок. Синонімічність  різних  форм  присудка. Координація  простого  і
складеного  присудків  з  підметом. Іменний  складений  присудок.  Питання  про  іменний
присудок з нульовою зв’язкою. Зв’язка як складова частина іменного складеного присудка,
типи зв’язок. Способи вираження іменної частини складеного присудка. Складний іменний
присудок. Складні присудки змішаного типу. Синоніміка різних форм іменного присудка.

Тема 8. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Обставина. Загальне поняття
про  непоширені  та  поширені  речення. З  історії  питання  про  другорядні  члени  речення.
Принципи їх класифікації. Додаток як синтаксичне вираження об’єкта: прямий / непрямий;
придієслівні  /  приіменні  та  додатки  при  словах  категорії  стану;  вивчення  додатка  у
загальноосвітній  школі.  Означення  як  синтаксичне  вираження  ознаки: узгоджене  /
неузгоджене; прикладка  як  різновид  означення;  її  правопис; вивчення  означення  у
загальноосвітній школі. Обставина як синтаксичне вираження дії,  процесу, стану, ознаки:
групи обставин за значенням; вивчення обставин у загальноосвітній школі.

Кредит 4. Односкладне речення.
Тема 9. Односкладне речення. Характер головного члена в них. Односкладні речення

і  судження. Поширені  і  непоширені,  повні  і  неповні  односкладні  речення. Односкладні
речення – синонімічні паралелі двоскладних. Класифікація односкладних речень:означено-
особові  речення,  неозначено-особові  речення,  узагальнено-особові  речення,  безособові
речення, інфінітивні речення, номінативні речення, ґенетивні речення. 



Тема  10.  Повні  та  неповні  речення.  Структурно-семантичні  різновиди  неповних
речень. Еліптичні речення. Приєднувальні конструкції як специфічні різновиди повних та
неповних речень.

Структурно-семантичні  типи  нечленованих  речень.  Розрізнення  нечленованих  і
неповних речень.
Кредит 5. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
Тема 11.  Поняття про просте ускладнене речення. Основні різновиди ускладнених

речень.
Речення  з  однорідними  членами. Поняття  про  ряд  однорідних  членів  речення.

Характеристика ряду однорідних членів. Узагальнюючі слова при них. Питання про речення
з однорідними присудками. Однорідні та неоднорідні означення.

Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами.
Тема  12. Речення  з  відокремленими  другорядними  членами.  Поняття  про

відокремлення. Основні  умови  відокремлення  другорядних  членів. Напівпредикативні
відношення привідокремлених другорядних членах. Відокремлення означень, узгоджених і
неузгоджених.  Синонімія  відокремлених  означень  і  підрядних  означальних  речень.
Пунктуація при відокремлених означеннях.

Тема 13.  Відокремлення  прикладок. Засоби  вираження  непоширених  і  поширених
відокремлених  прикладок. Синонімія  відокремлених  прикладок  і  підрядних  речень.
Пунктуація  при  відокремлених  прикладках.  Відокремлення  обставин.  Засоби  вираження
непоширених  і  поширених  відокремлених  обставин.  Синонімія  відокремлених  обставин і
підрядних  обставинних  речень.  Пунктуація  при  відокремлених  обставинах.  Відокремлені
додатки.

Кредит 7. Вставні конструкції у структурі поширеного речення.
Тема  14.  Вставні  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.  Функціонально-

семантичні різновиди вставних конструкцій. Уточнюючі слова та звороти в складі простого
речення та їх синтаксична роль. Пунктуація в реченнях з уточнюючим членами.

Кредит 8. Вставлені конструкції у структурі поширеного речення.
Тема  15.  Вставлені  конструкції  у  структурі  поширеного  речення. Функціонально-

семантичні різновиди вставлених конструкцій. 
Кредит 9.  Звертання у структурі поширеного речення. Порядок слів у простому

реченні.
Тема  16.  Звертання.  Загальна  характеристика. Значення  та  способи  вираження

звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. 
Тема 17. Порядок слів у простому реченні. Прямий та непрямий порядок слів.

3. Структура навчальної дисципліни   

Назви кредитів і тем Кількість годин
усьо
го

у тому числі
л п лаб кон ср

1 2 3 4 5 6 7
V семестр

Кредит 1. Синтаксис. Загальні питання. Словосполучення як некомунікативна 
синтаксична одиниця
Тема  1. Синтаксис.  Загальні  питання.
Загальне  поняття  про  синтаксис.  Типи
синтаксичних одиниць. 

12 1 2 9

Тема  2. Словосполучення  як
некомунікативна синтаксична одиниця.

18 1 2 2 13

Усього: 30 2 4 2 22
Кредит 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте двоскладне речення



Тема  3. Речення  як  основна  одиниця
синтаксису.  Речення  та  судження. Основні
ознаки  речення. Типи  речень  за
комунікативним призначенням.   

8 1 2 5

Тема 4. Просте двоскладне речення. Головні
члени  та  їх  роль  у  синтаксичній  та
семантичній  організації  двоскладного
речення.

8 1 2 5

Тема 5. Головні та другорядні члени речення.
Традиційне вчення про члени речення. Нові
підходи до класифікації членів речення.

14 2 12

Усього: 30 2 6 22
Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
Тема  6. Підмет  як  головний  член
двоскладного  речення. Типи  підмета  та
способи його вираження.

5 1 1 1 2

Тема  7.  Присудок  як  головний  член
двоскладного  речення.  Типи  присудків  за
морфологічним  способом  вираження  та
будовою.

6 1 1 4

Тема 8. Другорядні члени речення. Додаток.
Означення. Обставина. 

11 2 4 1 4

КР № 1. 8 2 6
Усього: 30 4 8 2 16

Усього годин за V семестр: 90 8 18 4 60
VІ семестр

Кредит 4. Односкладне речення
Тема 9. Односкладне речення. Характер 

головного  члена  в  них. Класифікація
односкладних речень. 

16 2 4 10

Тема  10.  Повні  та  неповні  речення.
Приєднувальні конструкції.
 Загальне  поняття  про  непоширені  та
поширені  речення Структурно-семантичні
типи  нечленованих  речень.  Розрізнення
нечленованих і неповних речень.

14 2 2 2 8

Усього: 30 4 6 2 18
Кредит 5. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
Тема  11.  Поняття  про  просте  ускладнене
речення. Основні  різновиди  ускладнених
речень.

14 2 2 10

Речення  з  однорідними  членами. Поняття
про  ряд  однорідних  членів  речення.
Характеристика  ряду  однорідних  членів.
Узагальнюючі слова при них.  

16 4 12

Усього: 30 2 6 22
Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами
Тема  12. Речення  з  відокремленими
другорядними  членами.  Поняття  про
відокремлення. Пунктуація  при
відокремлених означеннях.

16 2 4 10



Тема 13.  Відокремлення  прикладок. Засоби
вираження  непоширених  і  поширених
відокремлених прикладок. Засоби вираження
непоширених  і  поширених  відокремлених
обставин. Відокремлені додатки.

14 2 4 2 6

Усього: 30 4 8 2 16
Кредит 7. Вставні конструкції у структурі поширеного речення
Тема  14.  Вставні  конструкції  у  структурі
поширеного  речення.  Функціонально-
семантичні різновиди вставних конструкцій. 

30 2 4 24

Усього: 30 2 4 24
Кредит 8. Вставлені конструкції у структурі поширеного речення
Тема 15.  Вставлені  конструкції  у  структурі
поширеного  речення. Функціонально-
семантичні  різновиди  вставлених
конструкцій. 

30 2 6 2 20

Усього: 30 2 6 2 20
Кредит 9.  Звертання у структурі поширеного речення. Порядок слів у простому
реченні
Тема  16.  Звертання.  Загальна
характеристика. Значення  та  способи
вираження звертання,  його місце в реченні.
Інтонація при звертанні. 

11 1 2 2 6

Тема 17. Порядок слів у простому реченні.
Прямий та непрямий порядок слів. 

7 1 2 4

КР №2. 12 2 10
Усього: 30 2 6 2 20

Усього годин за VI семестр: 180 16 36 8 120
Усього годин за рік: 270 24 54 12 180

4. Теми лекційних занять
№
п/п

Назва теми Кіль
кість
годин

V семестр
Кредит  1. Синтаксис.  Загальні  питання. Словосполучення  як  некомунікативна
синтаксична одиниця

1 Тема  1. Синтаксис.  Загальні  питання. Загальне  поняття  про
синтаксис. Типи синтаксичних одиниць. 

1

Тема 2. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця.
Словосполучення  та  його  відношення  до  слова  і  речення. Типи
словосполучень за будовою (за кількісним принципом). 

1

Кредит 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте двоскладне речення
2 Тема  3. Речення  як  основна  одиниця  синтаксису.  Речення  та

судження. Основні  ознаки  речення.  Основні  аспекти  вивчення
речення:  семантичний,  формально-граматичний,  комунікативний.
Типи речень за комунікативним призначенням.

1

Тема  4. Просте  двоскладне  речення.  Поняття  про  двоскладне
речення. Головні члени та їх роль у синтаксичній та семантичній
організації  двоскладного  речення. Поняття  про  другорядні  члени
речення. 

1



Тема 5. Головні та другорядні  члени речення.  Традиційне вчення
про  члени  речення. Класифікація  членів  речення  на  основі
синтаксичних зв’язків. Головні члени речення, їх роль у структурі
простого речення. Нові підходи до класифікації членів речення.

Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
3 Тема  6. Підмет  як  головний  член  двоскладного  речення. Типи

підмета та способи його вираження: а) прості підмети; б) складені
підмети. 

1

Тема 7. Присудок  як  головний член  двоскладного  речення.  Типи
присудків  за  морфологічним  способом  вираження  та  будовою.
Дієслівний  присудок.  Іменний  складений  присудок.  Складні
присудки  змішаного  типу.  Синоніміка  різних  форм  іменного
присудка.

1

4 Тема 8. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Принципи
їх класифікації. Обставина.

2

Усього: 8
V семестр

Кредит 4. Односкладне речення
5 Тема 9.   Односкладне речення. Характер головного члена в них.

Односкладні речення і судження. Поширені і непоширені,  повні і
неповні односкладні речення. Класифікація односкладних речень.

2

6 Тема 10. Загальне поняття про непоширені  та поширені  речення.
Загальне  поняття  про  непоширені  та  поширені  речення.
Структурно-семантичні  типи  нечленованих  речень.  Розрізнення
нечленованих і неповних речень.

2

Кредит 5. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
7 Тема  11. Поняття  про  просте  ускладнене  речення. Основні

різновиди ускладнених речень.
1

Речення  з  однорідними  членами. Поняття  про  ряд  однорідних
членів  речення. Характеристика  ряду  однорідних  членів.
Узагальнюючі слова при них. Питання про речення з однорідними
присудками. Однорідні та неоднорідні означення. 

1

Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами
8 Тема 12. Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття

про  відокремлення. Основні  умови  відокремлення  другорядних
членів. Відокремлення означень, узгоджених і неузгоджених. 

2

9 Тема 13. Відокремлення прикладок. Засоби вираження непоширених
і  поширених  відокремлених  прикладок. Відокремлення  обставин.
Відокремлені додатки.

2

Кредит 7. Вставні та вставлені конструкції у структурі поширеного речення
10 Тема  14. Вставні  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.

Функціонально-семантичні  різновиди  вставних  конструкцій.
Уточнюючі  слова  та  звороти  в  складі  простого  речення  та  їх
синтаксична роль. Пунктуація в реченнях з уточнюючим членами.

2

11 Тема  15. Вставлені  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставлених конструкцій. 

2

Кредит 8. Звертання в структурі простого ускладненого речення
12 Тема 16.  Звертання. Загальна характеристика. Значення та способи

вираження звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. 
1

Тема 17. Порядок  слів  у  простому реченні. Прямий  та  непрямий
порядок слів. 

1



Усього: 16
Усього за рік: 24 

5. Теми практичних занять
№
п/п

Назва теми Кіль
кість
годин

V семестр
Кредит  1. Синтаксис.  Загальні  питання. Словосполучення  як  некомунікативна
синтаксична одиниця

1. Тема  1.  Синтаксис.  Загальні  питання. Загальне  поняття  про
синтаксис. Типи синтаксичних одиниць. 

2

2. Тема 2. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця.
Словосполучення  та  його  відношення  до  слова  і  речення. Типи
словосполучень за будовою (за кількісним принципом). 

2

Кредит 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте двоскладне речення
3. Тема  3. Речення  як  основна  одиниця  синтаксису.  Речення  та

судження. Основні  ознаки  речення.  Основні  аспекти  вивчення
речення:  семантичний,  формально-граматичний,  комунікативний.
Типи речень за комунікативним призначенням.

2

4. Тема  4. Просте  двоскладне  речення.  Поняття  про  двоскладне
речення. Головні члени та їх роль у синтаксичній та семантичній
організації  двоскладного  речення. Поняття  про  другорядні  члени
речення. 

2

5. Тема 5. Головні та другорядні  члени речення.  Традиційне вчення
про  члени  речення. Класифікація  членів  речення  на  основі
синтаксичних зв’язків. Нові підходи до класифікації членів речення.

2

Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
6. Тема  6. Підмет  як  головний  член  двоскладного  речення. Типи

підмета та способи його вираження: а) прості підмети; б) складені
підмети. 

1

Тема 7. Присудок  як  головний член  двоскладного  речення.  Типи
присудків за морфологічним способом вираження та будовою. 

1

7-8. Тема 8. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Принципи
їх класифікації. Обставина.

4

9. КР № 1. 2
Усього: 18

VІ семестр
Кредит 4. Односкладне речення

10-
11. 

Тема 9.  Односкладне речення. Характер головного члена в них.
Односкладні речення і судження. Поширені і непоширені,  повні і
неповні односкладні речення. 

4

12. Тема  10. Повні  та  неповні  речення.  Приєднувальні  конструкції.
Структурно-семантичні  типи  нечленованих  речень.  Розрізнення
нечленованих і неповних речень.

2

Кредит 5. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
13. Тема  11. Поняття  про  просте  ускладнене  речення. Основні

різновиди ускладнених речень.
2

14-
15. 

Речення  з  однорідними  членами. Поняття  про  ряд  однорідних
членів  речення. Характеристика  ряду  однорідних  членів.
Узагальнюючі слова при них. 

4



Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами
16-
17.

Тема 12. Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття
про  відокремлення. Основні  умови  відокремлення  другорядних
членів. Напівпредикативні  відношення  привідокремлених
другорядних  членах.  Відокремлення  означень,  узгоджених  і
неузгоджених. 

4

18-
19.

Тема 13. Відокремлення прикладок. Засоби вираження непоширених
і  поширених  відокремлених  прикладок. Відокремлення  обставин.
Відокремлені додатки.

4

Кредит 7. Вставні конструкції у структурі поширеного речення
20-
21.

Тема  14. Вставні  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставних конструкцій. 

4

Кредит 8. Вставлені конструкції у структурі поширеного речення
22-
24. 

Тема  15. Вставлені  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставлених конструкцій. 

6

Кредит 8. Звертання в структурі простого ускладненого речення
25. Тема 16.  Звертання. Загальна характеристика. Значення та способи

вираження звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. 
2

26. Тема 17. Порядок  слів  у  простому реченні. Прямий  та  непрямий
порядок слів. 

2

27. КР № 2. 2
Усього: 36

Усього за рік: 54  

6. Теми лабораторних занять
№
п/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

V семестр
Кредит 1. Синтаксис. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця

1. Тема  1. Типи  синтаксичних  одиниць.  Синтаксичні  зв’язки  і
відношення.

2

Тема 2. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця
Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
2. Тема 6-7. Головні члени речення. 2

 Тема 8. Другорядні члени речення.
Усього: 4

VІ семестр
Кредит 4. Односкладне речення

3. Тема  9. Характер  головного  члена  в  них. Односкладні  речення  і
судження. Класифікація односкладних речень.  Структурно-семантичні
типи  нечленованих  речень. Розрізнення  нечленованих  і  неповних
речень.

2

Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами

4.

Тема 12. Речення  з  відокремленими  другорядними  членами.  Основні
умови відокремлення другорядних членів. Відокремлення означень. 

2

Тема 13. Відокремлення прикладок. Засоби вираження непоширених і
поширених відокремлених прикладок. Відокремлення обставин. Засоби
вираження  непоширених  і  поширених  відокремлених  обставин.
Відокремлені додатки.

Кредит 7-8. Вставні та вставлені конструкції у структурі поширеного речення
5. Тема  14. Вставні  конструкції  у  структурі  поширеного  речення. 2



Функціонально-семантичні  різновиди  вставних  конструкцій.
Уточнюючі  слова  та  звороти  в  складі  простого  речення  та  їх
синтаксична роль. 
Тема  15. Вставлені  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставлених конструкцій. 

Кредит 8. Звертання

6.
Тема  16. Звертання.  Загальна  характеристика. Значення  та  способи
вираження звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. 

2

Тема 17. Порядок слів у простому реченні.
Усього: 8 

Усього за рік: 12 

7. Самостійна робота
№
п/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

V семестр
Кредит  1.  Синтаксис.  Загальні  питання.  Словосполучення  як  некомунікативна
синтаксична одиниця
1. Тема 1.  Синтаксис.  Загальні  питання. Загальне  поняття  про синтаксис.

Типи  синтаксичних  одиниць.  Синтаксичні  зв’язки  і  відношення
(предикативні, підрядні, сурядні).
Завдання: складання  опорного  конспекту  з  теми;  опрацювання
монографічної літератури, журнальних публікацій.

9

2. Тема  2. Словосполучення  як  некомунікативна  синтаксична  одиниця.
Словосполучення  та  його  відношення  до  слова  і  речення. Типи
словосполучень за будовою (за кількісним принципом). Типи підрядних
словосполучень  за  морфологічною  ознакою  стрижневого  (основного)
слова. Засоби зв’язку слів у словосполученнях. Завдання: конспектування
монографічної  літератури,  виконання  вправ,  тестових  завдань,
синтаксичного аналізу словосполучень.

13

Кредит 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте двоскладне речення
3. Тема 3. Речення як основна одиниця синтаксису. Речення та судження.

Основні  аспекти  вивчення  речення.  Типи  речень  за  комунікативним
призначенням.  Завдання: конспектування  монографічної  літератури,
виконання вправ та повного синтаксичного аналізу речень.

5

4. Тема 4. Поняття про двоскладне речення. Вираження предикативності у
двоскладному реченні. Особливості семантичної структури двоскладного
речення. Головні  члени  та  їх  роль  у  синтаксичній  та  семантичній
організації  двоскладного  речення. Поняття  про  другорядні  члени
речення. Повні  та  неповні  речення.  Структурно-семантичні  різновиди
неповних  речень.  Еліптичні  речення. Приєднувальні  конструкції  як
специфічні різновиди повних та неповних речень.

5

5. Тема  5. Традиційне  вчення  про  члени  речення. Класифікація  членів
речення на основі синтаксичних зв’язків. Головні члени речення, їх роль
у  структурі  простого  речення. Другорядні  члени  речення,  їх  роль  у
структурі  простого  речення. Завдання: підготовка  повідомлень  «Нові
підходи до класифікації членів речення».

12

Кредит 3. Головні та другорядні члени речення
6. Тема  6. Підмет  як  головний  член  двоскладного  речення. Визначення

типів підмета та способи його вираження: прості та складені підмети.
2

7. Тема 7. Присудок як головний член двоскладного речення.  Визначення 4



типів присудків  за  морфологічним  способом  вираження  та  будовою.
Дієслівний присудок. Дієслівний складний присудок. Складний іменний
присудок. Складні присудки змішаного типу. 

8. Тема 8. Другорядні члени речення. Загальне поняття про непоширені та
поширені  речення. З  історії  питання  про  другорядні  члени  речення.
Принципи їх класифікації. Додаток як синтаксичне вираження об’єкта:
прямий  /  непрямий;  придієслівні  /  приіменні  та  додатки  при  словах
категорії  стану.  Означення  як  синтаксичне  вираження  ознаки:
узгоджене / неузгоджене; прикладка як різновид означення; її правопис.
Завдання: виконання  вправ  на  визначення  членів  речень,  виконання
повного  синтаксичного  аналізу  двоскладних  речень. Вивчення
другорядних членів речення в загальноосвітній школі.

10

Усього: 60
VІ семестр

Кредит 4. Односкладне речення
9. Тема  9. Характер  головного  члена  в  них. Односкладні  речення  і

судження. Класифікація односкладних речень:означено-особові речення,
неозначено-особові  речення,  узагальнено-особові  речення,  безособові
речення,  інфінітивні  речення,  номінативні  речення,  ґенетивні  речення.
Структурно-семантичні  типи  нечленованих  речень.  Розрізнення
нечленованих і неповних речень. 
Тема  10. Повні  та  неповні  речення.  Приєднувальні  конструкції.
Завдання: виконання  повного  синтаксичного  аналізу  односкладних
речень.

20

Кредит 5. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
10
.

Тема 11. Поняття  про  просте  ускладнене  речення. Основні  різновиди
ускладнених речень.
Речення  з  однорідними  членами. Поняття  про  ряд  однорідних  членів
речення. Характеристика  ряду  однорідних  членів.  Узагальнюючі  слова
при них. Питання про речення з однорідними присудками. Однорідні та
неоднорідні  означення Завдання:  виконання  вправ  та  повного
синтаксичного аналізу речень, ускладнених однорідними членами.

20

Кредит 6. Речення з відокремленими другорядними членами
11
.

Тема 12. Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття про
відокремлення. Основні  умови  відокремлення  другорядних  членів.
Відокремлення  означень,  узгоджених  і  неузгоджених..  Пунктуація  при
відокремлених означеннях.
Тема  13. Відокремлення  прикладок. Засоби  вираження  непоширених  і
поширених  відокремлених  прикладок. Синонімія  відокремлених
прикладок  і  підрядних  речень. Пунктуація  при  відокремлених
прикладках.  Відокремлення  обставин.  Пунктуація  при  відокремлених
обставинах. Відокремлені додатки. Завдання: виконання вправ та повного
синтаксичного аналізу речень, ускладнених відокремленими членами.

16

Кредит 7. Вставні та вставлені конструкції у структурі поширеного речення
12
.

Тема  14. Вставні  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставних конструкцій.  Уточнюючі
слова  та  звороти  в  складі  простого  речення  та  їх  синтаксична  роль.
Пунктуація в реченнях з уточнюючим членами.

24

Кредит 7. Вставні та вставлені конструкції у структурі поширеного речення
13
.

Тема  15. Вставлені  конструкції  у  структурі  поширеного  речення.
Функціонально-семантичні різновиди вставлених конструкцій. Виконання
вправ  синтаксичного  аналізу  речень,  ускладнених  вставними,

20



вставленими конструкціями.
Кредит 8. Звертання
14
.

Тема  16-17. Загальна  характеристика. Значення  та  способи  вираження
звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. Порядок слів у
простому  реченні. Прямий  та  непрямий  порядок  слів.   Завдання:
виконання вправ та повного синтаксичного аналізу речень, ускладнених
звертаннями.

20

Усього: 120 
Усього за рік: 180 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання:
курсова робота

9. Форми роботи та критерії оцінювання:
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
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,  лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік, екзамен) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно за правильне виконання всіх завдань. Відповідь має

бути повна, вичерпна, насичена термінологією з курсу; визначатися точністю, послідовністю
і логічністю; відповідати мовним нормам.

Студенту виставляється  дуже добре ставиться за виконання 75 % усіх завдань, якщо
він у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти, формулює та
обґрунтовує нескладні висновки.

 Студенту виставляється добре, якщо в ході відповіді він розкриває питання, проте не
завжди  наводить  приклади  на  підтвердження  теоретичного  матеріалу;  у  мовленні
трапляються незначні мовні огріхи. 

Студенту  виставляється  достатньо,  якщо  він  володіє  навчальним  матеріалом  на
репродуктивному  рівні,  поверхово  і  фрагментарно  або  володіє  частиною  навчального
матеріалу, уміє застосовувати знання в стандартних ситуаціях,  але порушує послідовність і
логічність викладу думок. У відповіді трапляються суттєві мовні помилки.

Студенту виставляється  задовільно, якщо він  бере участь в обговоренні теоретичних
питань  практичного  заняття,  проте,  відповіді  є  недостатніми  за  обсягом  (до  5-6  реплік),
елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.



Кількість  балів  у  кінці  V семестру повинна  складати  від  150  до  300  балів  (за  3
кредити) та від 300 до 600 балів (за 6 кредитів) у кінці  VІ семестру, тобто сума балів за
виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 9 кредитів:
Поточне оцінювання та самостійна робота

(V семестр)
КР Накопичувальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 60 300/100

30 30 30 30 30 30 30 30
Поточне оцінювання та самостійна робота

(VI семестр)
КР Накопичувальні

бали/сума
Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 100 600/100*

60 55 65 55 60 55 55 55 40

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

10. Засоби дігностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:

завдання  до  практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи
(повідомлення,  реферат,  мультимедійна  презентація),  презентації  результатів  виконання
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11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та додатковими
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