
 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни  

Теоретичні  питання 

синтаксису 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:основна Форма навчання: денна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (  Усього: 120.    16- лекції;  16- семінарські;  88- самостійна 

робота) 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=335 

 
2. Інформація про викладача(викладачів) 

ПІБ: Топчий Лариса Миколаївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра української мови та літератури 

Години консультацій на кафедрі: середа, 16:00-17:00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

       Метою викладання навчальної дисципліни « Сучасна українська мова. Синтаксис 

української мови» є а) подання базових категорій сучасної синтаксичної теорії, її 

концептуальних парадигм  і персоналій; б) теоретичне утвердження загальновизнаних 

диференційних ознак синтаксичних одиниць і визначення їх у відповідних типологіях, 

класифікаціях; в) формування теоретичного підходу до синтаксичних одиниць як до 

граматично організованого, за національною прескрипцією синсемантично оформленого і 

адекватно структурованого утворення; г) формування теоретичної бази для прагматизації 

синтаксису – забезпечення аналітичних операцій і коректних характеристик синтаксичних 

одиниць у лінгводидактиці вищої школи. 

  

4. Результати навчання 

  Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Сучасна українська мова. Синтаксис», мають  

 Знати: 

основні поняття синтаксису, володіти термінологією; розуміти синтаксичну структуру 

української мови як систему, для компонентів якої характерні певні типи зв’язків і відношень;  

орієнтуватися в сучасних синтаксичних теоріях та підходах у вивченні синтаксичних одиниць;  

 вміти виокремлювати з речень словосполучення та всебічно їх характеризувати (за 

структурою, семантичною спаяністю компонентів, типом і способом зв’язку, за 

частиномовною належністю головного слова, за семантико-синтаксичними відношеннями між 

компонентами); вміти робити загальний синтаксичний аналіз простих речень за 

комунікативними та структурно-граматичними особливостями; вміти визначати та аналізувати 

головні та другорядні члени речення за структурою та граматичними особливостями.  

 

 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



 

5. Структура  дисципліни 

 
               Тема № 1. Предмет синтаксису 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення  

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. З історії становлення українського синтаксису. 

2.Учення про основні  синтаксичні  одиниці у 

сучасному мовознавстві.  

3.Система і типи синтаксичних одиниць у 

словосполученні і реченні.  

4.Питання про елементарні / неелементарні 

синтаксичні одиниці. 

5.Основні напрямки синтаксичних 

досліджень.  

6.Відбиття у синтаксисі національної 

специфіки мови: особливості українського 

синтаксису у порівнянні з іншими 

слов’янськими.  

7.Синтаксичні зв язки у словосполученні і 

реченні. Засоби вираження синтаксичних зв 

язків.  

8.Семантико-синтаксичні відношення в 

синтаксичних одиницях 

9. До питання про ієрархію синтаксичних 

категорій української мови. 

1. Арібжанова І. Сучасна українська мова. Базові 

поняття синтаксису : [навч. посіб.] / І. Арібжанова. 

– К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2016. – 159 с. 
2.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

2.Кутня  Г.СИНТАКСИС СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Ч. I . Словосполучення і 

просте речення Навчально-методичний 

посібник . Львів 2013 

https://philology.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/04/  

3.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

5. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

6.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

7. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

8. Загнітко А. Український синтаксис: 

теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. 

– 137 с.  

http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_

sintaksis.pdf 

9.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf. 
10. Загнітко А.П. Основи українського 

теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка 

: ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 

266 с 
 
 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf


Семінарське  заняття 1. 

1. Предмет і об’єкт синтаксису. Зв’язок 

синтаксису з іншими дисциплінами. 

2. Різні підходи до аналізу синтаксичних 

одиниць.  

3.Основні синтаксичні одиниці. 

4. Непредикативний зв’язок і його 

різновиди: сурядність і підрядність. Типи 

зв’язку між синтаксичними одиницями:  

особливості сурядного зв’язку;  особливості 

предикативного зв’язку. 5.Поняття 

напівпредикативного зв’язку;  6.Особливості 

підрядного зв’язку. Прислівний та 

детермінантний зв’язок. 

7.Синтаксичні зв язки у словосполученні і 

реченні. Засоби вираження синтаксичних зв 

язків.  

8.Семантико-синтаксичні відношення в 

синтаксичних одиницях 

 

1.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

2. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

3. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Є. І. 

Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис. – К., 1989. 

4.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 
 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Реферування  наукової статті № 1,2 

(терміни виконання: не пізніше ніж за 

тиждень до завершення теоретичного 

навчання; додаткові вимоги: усне опитування 

щодо знання змісту статті) 

2.10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 

словник термінів. 

3. Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

1.Савицький М. П. Український синтаксис з 

погляду діахронічної типології // 

Мовознавство. – 2006. – №2–3. – С. 45–49. 

2.Кучеренко І. К. Предмет і об’єкт синтаксису 

// Українське мовознавство. – К., 1973. – № 1. 

– С. 28–34. 

3. Загнітко А.П. Основи українського 

теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – 

Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 

с. ; Ч. 3. – 266 с 
 

 

 

Тема № 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СИНТАКСИСУ  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

 

1.Вчення про словосполучення як 

синтаксичну одиниця. Основні ознаки і 

граматична організація Ставлення до 

словосполучення представників різних 

лінгвістичних напрямів ( Ф.І.Буслаєва, 

П.Ф.Фортунатова, О.М.Пєшковського, 

О.О.Шахматова ).  

2. Багатоаспектна класифікація 

словосполучень. Структура, значення, 

функції словосполучення.  

3. Кількісно-структурні типи 

словосполучень.“Елементарне 

словосполучення” і “неелементарне 

словосполучення” 

4. Непредикативний зв’язок і його 

1. Загнітко А. П. Питання про основну 

синтаксичну одиницю // Теоретич на граматика 

української мови: Синтаксис. – Донецьк: 

ДонНУ, 2001. – С. 48–49.  

2. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf.  

3.Балко М. Еволюція поглядів на статус і 

структуру цілісних словосполучень сучасної 

української мови // Лінгвістичні студії: 36. 

наук. праць. – Вип. 10. – Донецьк: ДонНУ, 

2002. – С. 32–37. 3. 
.4.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/


різновиди: сурядність і підрядність. 
5.Різновиди підрядного зв’язку. Типи 

синтаксичного зв язку в підрядних і 

сурядних словосполученнях.  
5. Сильне  керування в словосполученні. 

6..Співвідношення словосполучення з 

іншими одиницями і категоріями синтаксису 

7. Ступінь семантичного злиття компонентів 

словосполучення. 

8. Семантика  словосполучень ( відношення). 

9.Сурядні словосполучення. Синонімія 

словосполучень  

 

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

 5.Балко М. Цілісні словосполучення сучасної 

української мови у світлі теорії валентності // 

Лінгвістичні студії: 3б. наук. праць. – Вип. 11. – 

Донецьк: ДонНУ, 2003. – Ч. 1. – С. 96–101.  

6. Дудик П. С. Словосполучення, сполучення 

слів і слово // Система і структура 

східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 1998. – С. 208–213.  

7. Дудик П. С. Словосполучення в українській 

літературній мові. – К., 1998. – 136 с.  

8 Дудик П. С. Сурядні словосполучення: 

основні питання теорії // Про блеми граматики і 

лексикології української мови: Зб. наук. праць. 

– К., 1998. – С. 3–9. 

Семінарське заняття 2.  Словосполучення 

як синтаксична одиниця  

 

1.Словосполучення як одиниця синтасксису, 

його характерні ознаки в порівнянні зі 

словом і реченням 

2.Різні підходи до розуміння обсягу 

«словосполучення».  

3.Типи синтаксичного зв’язку в 

словосполученні. Особливості сурядних і 

підрядних словосполучень.  

4. Типи словосполучень за структурою: 

елементарні / неелементарні (прості / 

складні).  

5.Типи словосполучень за семантичною 

спаяністю компонентів: синтаксично вільні / 

синтаксично зв’язані (нерозкладні).  

6.Співвідношення словосполучення з 

іншими одиницями і категоріями синтаксису 

7. Ступінь семантичного злиття компонентів 

словосполучення. 

 

 
1.Дудик П. С. Словосполучення, 

сполучення слів і слово // Система і структура 
східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 1998. – С. 208–213. 

 2. Дудик П. С. Словосполучення в 
українській літературній мові. – К., 1998. – 
136 с.  

3. Дудик П. С. Сурядні словосполучення: 
основні питання теорії // Про блеми 
граматики і лексикології української мови: 
Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 3–9. 

4. Балко М. Еволюція поглядів на статус і 
структуру цілісних словосполучень сучасної 
української мови // Лінгвістичні студії: 36. 
наук. праць. – Вип. 10. – Донецьк: ДонНУ, 
2002. – С. 32–37. 

5.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf  

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf 
 

Завдання для самостійної роботи:  

 

1. Напишіть есе на тему: “Навчання в 

університеті і майбутня кар’єра”, увівши в 

нього підрядні і сурядні словосполучення 

(виділіть їх). Поясніть семантико-синтаксичні 

відношення у 10 (на вибір) словосполученнях 

есе. 

2..Реферування наукової статті № 3, 4, 5.  

3. 10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 

словник термінів. 

4. Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

 
1.Кротевич Є. Способи вираження підрядного 

зв’язку // Видатні вчені 39 Львівського 

університету ХХ ст.: Є. В. Кротевич. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 61–84. 

2.Понасенко І. С. Ознаки сильного 

іменникового керування // Українське 

мовознавство. – К., 1985. – № 3. – С. 79–83. 

3.Терлак З. М. Ад’єктивні словосполучення в 

аспекті норми // Матеріали міжнародної 

славістичної конференції пам’яті Костянтина 

Трофимовича. – Львів, 1998. – С. 247–250. 

4.Вінтонів М. О. До питання про керування як 

тип підрядного прислівного зв’язку // Вісник 

Донецького інституту соціальної освіти. Серія 

філологія. Журналістика. Т.1. Випуск 1. – 

Донецьк, 2006. – С. 23–29. 

5. Матвіяс І. Особливості словосполучень в 

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


західноукраїнському варіанті літературної мови. 

Українська мова: науково-теоретичний журнал. 

2006. № 4. С. 45-58. 

6. Балко М. Еволюція поглядів на статус і структуру 

цілісних словосполучень української мови. 

Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Вип. 10. 

Донецьк: ДонДУ, 2002. С. 32- 37. 

7. Балко М. В. Актуальні проблеми теорії 

словосполучення сучасної української мови: 

монографія. Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А. 

П.», 2014. 349 с  

8. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного 

синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 

2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 

 

Тема № 3. Речення як основна одиниця синтаксису.  

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 

Лекція (4 год.): 

 

1.Погляди щодо природи речення. Історія 

вивчення речення. Проблема тлумачення 

поняття “речення” в мовознавстві.  

2.Сучасне розуміння речення: аспекти.  

3. Ядро і тема в комунікативному 

синтаксисі.Актуальне членування речення. 

Речення і судження. 

4. Парадигматика речення. Речення і 

синтагма. 

5. Основні характеристики простого рчення. 

Структурна схема.  
6. Поняття « пропозиція». Теорія глибинних і 

поверхневих структур.  

7. Проблеми дослідження семантичної структури 

речення.     

8.Категорія предиката. Диференціація предикатів 

у лінгвістичних студіях. Особливості поєднання 

підмета і присудка в структурі простого речення. 

9. Синтаксична категорія другорядного члена 

речення. Сучасні підходи до класифікації 

другорядних членів речення. Парцельовані 

другорядні члени речення. Синкретичні 

члени речення. Детермінанти та їх 

різновиди. Дуплексиви.   
10. Вчення про еквіваленти речення. 

11. Статус і граматична природа неповних 

речень у сучасному мовознавстві. Критерії 

визначення неповноти речення та 

розмежування неповних і односкладних 

речень.  

12. Еліптичні речення як особливий тип 

неповних речень, їх диференційні ознаки. 

1.Загнітко А. П. Основи українського 

теоретичного синтаксису. – Ч. 1. – Горлівка, 

2004 

2.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

3.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk7565

66.pdf  
4.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf 

5.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

6.Гуйванюк Н. До питання комунікативної 

парадигми речення. Мовознавство. 2005. №2-

3. С. 148-154. 

7. Лапіна А. Характеристика простого 

речення. Дивослово. 2008. № 9. С. 6-10. 

8. Герман В. В. Структурно-семантичні типи 

питальної модальності в новелах В. 

Стефаника. Філологічні науки. Суми: 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. С. 14-17 . 

9. Загнітко А.П. Основи українського 

теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – 

Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/


– 54 с. ; Ч. 3. – 266 с  

Семінарське  заняття 3: 
1.Основні ознаки речення.  ; способи вираження 

модальночасових значень речення,. семантичної 

та граматичної завершеності;  інтонаційної 

оформленості.  

2. Принципи вивчення простого речення: 

логічний (Ф.І.Буслаєв), психологічний 

(О.О.Потебня, В.О.Богородицький), формально-

граматичний (П.Ф.Фортунатов). 

3.. Структурні схеми простого двоскладного 

речення 

5. Категорія предиката. Предикатні, суб’єктні, 

об’єктні синтаксеми.  

6. Поняття « пропозиція». Теорія глибинних і 

поверхневих структур.  

7. Проблеми дослідження семантичної структури 

речення.     

8.  Еквіваленти речення. 

9. Особливості поєднання підмета і присудка в 

структурі простого речення 

10. Другорядні члени речення.. Синкретичні 

члени речення. Нове вчення про другорядні 

члени речення: Детермінанти та їх різновиди. 

Дуплексиви. 

11.Статус і граматична природа неповних 

речень у сучасному мовознавстві. 

12. Еліптичні речення як особливий тип 

неповних речень, їх диференційні ознаки. 

1.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

2.. Сучасна українська мова: Синтаксис / За 

ред. О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

3. Загнітко А. Український синтаксис: 

теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. 

– 137 с.  

http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_

sintaksis.pdf 

4.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf 

5.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

6.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf 
7.Єрмоленко С. Нові підходи у вивченні простого 

речення // Українська мова і література в школі. – 

2005. – №2. – С.54-59. 

8. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного 

синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 

2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 
 

Завдання для самостійної роботи: 1. 
 

1.Із творів Ліни Костенко підберіть по 2 

речення: звичайних заперечних, цілком 

заперечних, частково заперечних, заперечно-

стверджувальних, загальних питальних, 

конкретних питальних, питально-риторичних, 

питальноспонукальних, перепитувальних.  

2. Напишіть фахове резюме, увівши в текст 

односкладні й неповні речення. З’ясуйте 

проблеми, пов’язані з розмежуванням 

односкладних і неповних речень 
3.Реферування наукової статті № 2,3 (терміни 

виконання: не пізніше ніж за тиждень до 

завершення теоретичного навчання; додаткові 

вимоги:, усне опитування щодо знання змісту 

статті) 

4.10 дефініцій з теми -  в індивідуальний 
словник термінів. 
5. Дослідити за шкільними програмами й 

1. Неповне речення: проблемні питання 

синтаксису: науково-методичні розвідки 

студентів 3 курсу / за ред. В. В. Герман. Суми: 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. 56 с. 

2.Андерш Й. Ф. До питання про 

семантичну структуру речення (на 

матеріалі чеської та української мов // 

Мовознавство. – 1984. – №5. – С. 38–42. 

3.Баландіна Н. Ф. Предикатно-аргументне 

представлення семантики речення // 

Мовознавство. – 1992. – №2. – С. 60–65. 

4.Вихованець І. Р. Навколо проблем 

предикативності, предикації і 

предикатності // Українська мова. – 2002. 

– №1. – С. 25–31. 

5. Степаненко М. І. Просторові поширювачі в 

структурі простого речення. Полтава: АСМІ, 

2004. 462 с.  

6.. Хомич В. І., Кайдаш А. М. Учення А. П. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
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https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

6. Підготуйте доповідь на тему «Труднощі 

узгодження підмета з присудком» (див. 

навчально-методичний посібник В. В. Герман 

«Культура української мови» та додаткову 

літературу). 

Грищенка про другорядні члени речення. 

Наукові записки НДУ ім.. М. Гоголя. 

Філологічні науки. 2011. С. 34–36.  

7.. Ющук І. До методики синтаксичного 

аналізу речення. Дивослово. 2003. № 10. С. 

33-37. 

 

Тема № 4. Односкладні речення в парадигмі мовознавства 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

 

1.Односкладні речення в парадигмі 

мовознавчої науки. Еволюція їх вивчення. 

2.Проблема класифікації односкладних 

речень в українському мовознавстві.  

3..Різні погляди науковців на типологію 

односкладних речень. Погляди з логіко-

граматичного, з формально-граматичного і 

семантичного: М.Греч, О.Востоков, Ф.Буслаєв; 

О.Потебня, П.Фортунатов, Д.Овсянико-

Куликовський, М.Петерсон, Д.Кудрявський; 

О.Шахматов.  

4. Односкладні номінативні речення в аспекті 

синтаксичної норми.  
5. Проблема буттєвих речень. 

6. Генітивні речення. Морфологічні засоби 

вираження головного члена речення 

7.Проблема інфінітивних речень у 

синтаксичній науці 

 

 

1.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/ 

2.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

3.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk7565

66.pdf  
4.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf 
5.Брицин В. М. Односкладні речення в українській 

мові: до питання методології їхнього дослідження. 

Мовознавство. 2001. № 3. С. 81. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
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Семінарське заняття 4:  

 
1. Проблема класифікації односкладних речень 

наприкінці ХХ ст. Еволюція їх вивчення.  

2.Питання про синтаксичну кваліфікацію 

головного члена односкладного речення.  

3.Загальна класифікація односкладних 

речень:. 

4.Структурно-семантичні різновиди 

односкладних речень в вузі і в школі .  

5.Класифікація дієслівних односкладних 

речень. 

6. Односкладні номінативні речення в аспекті 

синтаксичної норми.  
5. Проблема буттєвих речень. 

6.Проблема інфінітивних речень у 

синтаксичній науці 

8.Генітивні речення. Морфологічні засоби 

вираження головного члена речення.  

 

1.Христіанінова Р. О. Вивчення односкладних 

речень у шкільному курсі синтаксису // Актуальні 

проблеми гуманітарних та природничих наук: Зб. 

ст. – Вип. ІІ. – Москва-Запоріжжя, 1991. – С. 31. 31. 

2.Христіанінова Р. О. Просте речення в шкільному 

курсі української мови. – К., 1991.  

3. Чирва Г. М. Безособові речення // Українська 

мова і література в школі. – 1974. – № 3. – С. 22–34 

4.Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського 

розмовного мовлення (Просте речення. Еквіваленти 

речення). – К., 1973.  

5. Брицин В. М. Односкладні речення в українській 

мові: до питання методології їхнього дослідження. 

Мовознавство. 2001. № 3. С. 81.   

6. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного 

синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 

2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 

 

Завдання для самостійної роботи: 1. 

 

1. Із збірників паремій виберіть узагальнено-

особові речення на мікротему «Освіта. 

Навчання». З’ясуйте граматичні особливості 

головних членів речення. 

2.Реферування наукової статті № 3, 4 (терміни 

виконання: не пізніше ніж за тиждень до 

завершення теоретичного навчання; додаткові 

вимоги:, усне опитування щодо знання змісту 

статті). 

3.Підготувати повідомлення 

«Квантитативно-генетивні речення в мові. 

Структура, особливості».  

3. Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

 
 

1.Баранник Д. Х. Про один актуальний 
спосіб синтаксичної номінації // 
Мовознавство. – 2006. – №2–3. – С. 50–54. 
 2. Бережан Л. До питання про інфінітивні 
спонукальні речення // Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного 
університету ім. М.Коцю� бинського. Зб. 
наук. праць. Серія: Філологія. 2001. – Вип. 
3. – С. 185–188. 
3.Брицин В. М. Односкладні речення в 
українській мові: до питання їхнього 
дослідження // Мовознавство. – 2001. – № 
3. – С. 81–87. 
4.Горпинич В. О. Генітивні речення в 
українській мові // Українська мова. – 
2009. – №3. – С. 3–8. 
5. Загнітко А.П. Основи українського 
теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – 
Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. 
– 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 

 

Тема № 5. Синтаксис простого ускладненого речення  
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція  (2 год.) :  

 
1.Основні теоретичні засади ускладнення в 

сучасному українському мовознавстві. 

2. Синтаксична і Семантична складність речення 

й формальне ускладнення простого речення.  
3.Основні типи ускладнень.  

4. Проблема диференціації однорідних членів 

речення та подібних до них лексикограматичних 

утворень.  

5. Різновиди вставних компонентів. Семантичні 

розряди. Різновиди вставлених конструкцій. 

6.Різні погляди щодо граматичного погляду на 

звертання. Вокативні речення.  
7.Поняття про відокремлення. Основні 

умови відокремлення.  

8. Порівняння в простому реченні.  

1.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

2. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

3.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

4. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

5.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk
/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

6.Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна 

мова: Синтаксис простого ускладненого речення. – 

К, 2006. 

7. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного 

синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 

2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 
 

Семінарське заняття  5 (  2 год.): 

 

1.Поняття ускладнення в структурі простого 

речення. Особливості простого ускладненого 

речення.   

2.Речення з однорідними членами. Ознаки 

однорідності.  

3.Поняття « відокремлення». Речення з 

відокремленими другорядними членами. 

4.Речення зі вставними і вставленими 

компонентами.  

5. Речення зі звертаннями. Вокативні 

речення. 

 

1.Загнітко А.П. Основи українського теоретичного 

синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 

2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 

2.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

3.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Sy
ntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemn
i_pytannia/  

4.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  
 

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


Завдання до самостійної  роботи:  

 
1.Реферування статей № 1,2  

2.Ускладнити прості речення тим чи іншим 

компонентом: відокремленим, уточнюючим, 

однорідними членами, звертанням, 

вставними чи вставленими конструкціями. 

Порівняти ускладнену і неускладнену 

структури. 

Смереки стоять мовчазні. За лісом 

виднілося мереживо  жовтавих нив. Ліси 

прикрашають землю. Я любити тебе не 

покину. Народу багато. 

3. Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

 

 

 

1:Будько І. Проблема простого ускладненого 

речення у вітчизняному мовознавстві // 

Мовознавство, 1991.- № 3.;  

2. Верготі Л. Узагальнені слова при однорідних 

членах речення // Урок української, - 2006.- 

№6.  

3. Брицин В. М. Модальність і предикативність: 

лінії розмежування і протиставлення. 

Мовознавство. 2015. № 2. С. 77-85. 

4. Загнітко А.П. Основи українського 

теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка 

: ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 54 с. ; Ч. 3. – 

266 с 
 

 

Тема № 6. Складне речення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 4 : 

 

1.Підходи до вивчення складного речення. 

Сутність складних речень. 

2.Визначальні семантичні та граматичні 

ознаки складного речення.  

3.3.Принципи класифікації складних речень: 

недоліки та переваги.  

 Проблема гіпотаксису та паратаксису на рівні 

складного речення.  

4.  Дискусійні питання граматичної природи 

складного речення. Співвідносність простого 

ускладненого та складного речень. 

5. Різновиди. складносурядних речень.    

Засоби зв’язку предикативних одиниць у 

складносурядному реченні, їх 

характеристика. 
6. Дискусія в історії українського 

мовознавства щодо граматичної природи та 

класифікації складнопідрядних речень. 

Принципи класифікації складнопідрядних 

речень: переваги та недоліки. 

8. Складні безсполучникові речення: 

проблема синтаксичної кваліфікації, типи. 

4.  

    

    1.Бевзенко С.П. Структура складного речення 

в українській мові. К., 1987. 

2.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

3. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

4.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

 5.Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

6.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kale
nyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf 

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


Семінарське заняття  6: 

 

1. Сутність складних речень. 

2.Визначальні семантичні та граматичні 

ознаки складного речення.  
3. Дискусія в історії українського 

мовознавства щодо граматичної природи та 

класифікації складнопідрядних речень. 

Принципи класифікації складнопідрядних 

речень: переваги та недоліки. 

Принципи класифікації складносурядних 

речень: переваги та недоліки.  

4.4.Складнопідрядні речення в системі 

складного речення. Учення про  

складнопідрядні речення.  
5.Принципи класифікації складнопідрядних 

речень у мовознавстві. Засоби зв’язку у 

СПР. 

6. «Ускладнені (багатокомпонентні ) 

складнопідрядні речення. Контаміновані  

багатокомпонентні складнопідрядні 

речення  ( СПР з різними видами 

підрядності ).   
7.Складні безсполучникові речення: 

проблема синтаксичної кваліфікації, типи. 

4..  

1.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

 2.Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

3.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

4.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Sy

ntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

Б  5. Бевзенко С.П. Структура складного речення 

в українській мові. К., 1987. 

6. Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

  

 
 

Самостійна робота:  

1.Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в 

середній школі (клас, питання теми, 

теоретичні відомості, вправи тощо). 
     
 

 

П Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

2. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

3.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

 4.Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

5.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Synt

aksys_ukrainskoi_movy.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


Тема № 7. Складнопідрядні речення  (багатокомпонентні ) ускладненої структури. 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське  7:  

 

1. «Ускладнені (багатокомпонентні ) 

складнопідрядні речення. Загальна 

характеристика. Речення з причленною, 

різночленною і комбінованою 

супідрядністю.  

2.Структурні особливості 

багатокомпонентних  СПР з послідовною 

підрядністю. Характер синтаксичного зв'язку 

між підрядними компонентами. Ступінь 

підрядності.  

3.Специфіка ускладнених СПР з однорідною 

супідрядністю.  

4.Багатокомпонентні СПР з неоднорідною 

супідрядністю. Конструктивні  ознаки. 5. 

5.Контаміновані  багатокомпонентні 

складнопідрядні речення  ( СПР з різними 

видами підрядності ).   

С1.Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / 

А.К.Мойсієнко, І.М.Арібжанова, 

В.В.Коломийцева та ін. -К., 2010. -374 с.  

2.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

Б   3.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

.Б 4.Бевзенко С.П. Структура складного речення 

в українській мові. К., 1987. 

 
5. Загнітко А.П. Основи українського 
теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – 
Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 
2. – 54 с. ; Ч. 3. – 266 с 

1.  С 1.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

 

С2.Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / 

А.К.Мойсієнко, І.М.Арібжанова, 

В.В.Коломийцева та ін. -К., 2010. -374 с.  

3.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk
/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf  

4.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  
2. Загнітко А.П. Основи українського 

теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – 
Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – Ч. 1. – 228 с. ; ч. 2. – 
54 с. ; Ч. 3. – 266 с 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Дослідити за шкільними програмами 

й підручниками вивчення даної теми в 

середній школі (клас, питання теми, 

теоретичні відомості, вправи тощо). 

2. Визначити структурно-семантичний 

тип речень. 

Чув щось важке у собі і не хотів 

признатися, що то образа. 

/М.Коцюбинський/. Якось не помітили, коли 

С1.Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / 

А.К.Мойсієнко, І.М.Арібжанова, 

В.В.Коломийцева та ін. -К., 2010. -374 с.  

Б 2..Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

3.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf


почала йти, ішла, і пройшла перед очима вся 

череда. Гарна та хата, що добрими людьми 

багата. Все, створене людськими руками, 

повинно жити, бо в нього вкладена людська 

праця. Люблю той час, коли над лісом десь 

займається світання. Восени листи 

поступово жовкнуть і червоніють, тому що 

похолодання і зменшення кількості світла 

спричиняють руйнування хлорофілу.  

3.3. Виписати з художньої літератури 

приклади СПР  розчленованої і нерозчленованої 

структури ( по три).  

 
 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/

Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf 

 

 

Тема № 8. Безсполучникові складні двокомпонентні ( елементарні) та багатокомпонентні 

( неелементарні) речення ( БСР)  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське 8 :  

 

   1.Історія вивчення складних 

безсполучникових речень. Погляди на 

природу БСР  в лінгвістиці.  

    2.Засоби поєднання предикативних одиниць 

у структурі безсполучникових речень.  

   3.Засоби вираження синтаксичних зв'язків і 

змістових відношень між частинами..  

   4.Принципи класифікації складних 

безсполучникових речень: за характером 

інтонації, за структурою, за характером 

семантико-синтаксичних відношень.   

5.Елементарні однорідні ( однотипні) і 

неелементарні неоднорідні ( різнотипні) БСР.  

   6. Різновиди БСР за структурою 

Неелементарні багатокомпонентні БСР..  

9.7.Складні багатокомпонентні синтаксичні 

конструкції змішаної будови ( з різними типами 

зв′ язку).  

 

С 1.Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / 

А.К.Мойсієнко, І.М.Арібжанова, 

В.В.Коломийцева та ін. -К., 2010. -374 с.  

2.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

Б   3.Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

.Б Бевзенко С.П. Структура складного речення в 

українській мові. К., 1987. 

4. 4.Дорошенко С.І. Складні безсполучникові 

конструкції в сучасній українській мові. Харків 

1980.5. Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / А.К.Мойсієнко, 

І.М.Арібжанова, В.В.Коломийцева та ін. – К., 2010. -

374 с.   

 
 

   

. Завдання для самостійної роботи:  

1.  Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо).   
Львів ,2005). 

2.Зробити тезісний план статей :  

Шульжук К.Ф. Внутрішня структура і часові              

параметри предикативних одиниць у складному 

багатокомпонентному реченні //  Мовознавство.- 

1989.- №6;  

Шульжук К.Ф. Мовленнєва реалізація моделей 

Д  

ht1.1Дорошенко С.І. Складні безсполучникові 

конструкції в сучасній українській мові. Харків 

1980. 2.Сучасна українська літературна мова. Синтаксис 

/ за ред. Білодіда І.К./ К., 1972., с. 409-428. 

3. Сучасна українська літературна мова: 

Морфологія. Синтаксис: підручник / 

А.К.Мойсієнко, І.М.Арібжанова, 

В.В.Коломийцева та ін. – К., 2010. -374 с. 

4.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови 

Підручник Київ  Видавничий центр «Академія» 

2004  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf


складних багатокомпонентних речень //  

Мовознавство.- 1991.- №3.;  

Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні 

конструкції в системі речень / Мовознавство.- 

1986.-№ 6. 

 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Synt

aksys_ukrainskoi_movy.pdf  
1.  

  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf


                 Тема № 9. Текст як  синтаксична і комунікативна одиниця найвищого порядку  

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

 

1. 1. Сутність тексту. Текст  як об'єкт 

синтаксично-комунікативного аналізу. 

2. 2. Складники тексту. Визначальні ознаки 

тексту.  

3. 3.Структурні моделі тексту як синтаксичної 

одиниці 

4. 3. Питання про текстоутворювальні одиниці. 

Ф4. Функціонально-комунікативні різновиди 

текстів.  

5.Когнітивно-прагматичні аспекти 

текстотворення.  

6. Прагматичний аспект тексту. 

7. Складне синтаксичне ціле. 

5. 7.Експресивні одиниці синтаксису.  

Парцельовані конструкції як їх різновид. 

 

1.Попова І.С. Структурні моделі тексту як 

синтаксичної одиниці  

file:///E:/User/Downloads/Npchdufm_2009_98_85_16.

pdf  
3.Вихованець Р. І. Граматика української мови: 

Синтаксис. – К., 1993.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/H

ramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/  

5. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис 

української мови. – К., 2010.  

http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf 

6.Слинько І. І., Гуйванюк В. В., Кобилянська 

М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: 

Проблемні питання. – К., 1994.  

https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Synta

ksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pyt

annia/ 

7. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

8. Загнітко А. Український синтаксис: 

теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. 

– 137 с.  

http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_

sintaksis.pdf 

9.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf 

 Завдання до самостійної роботи:  

 
1.Дослідити за шкільними програмами й 

підручниками вивчення даної теми в середній 

школі (клас, питання теми, теоретичні 

відомості, вправи тощо). 

2.Дібрати й опрацювати наукову 

літературу на тему: Текст, його категорії. 

Типи текстів. 
 

. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. 

О. Пономаріва. – К., 1994.   

http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf 

8. Загнітко А. Український синтаксис: 

теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. 

– 137 с.  

http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_

sintaksis.pdf 

9.Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис 

української мови. Теоретико-прикладний 

аспект. 2013.  

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digil

ib/128790/monography.pdf 
https://www.stud24.ru/literature/sintaksichn-

odinic-tekstovogo-rvnya-tekst/442059-1663916-

page1.html 
 

Проміжний контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі  тестування   та включає  завдання  різних 

рівнів складності. 

file:///E:/User/Downloads/Npchdufm_2009_98_85_16.pdf
file:///E:/User/Downloads/Npchdufm_2009_98_85_16.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
https://chtyvo.org.ua/authors/Vykhovanets_Ivan/Hramatyka_ukrainskoi_movy_Syntaksys/
http://194.44.152.155/elib/local/sk756566.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Slynko_Ilarion/Syntaksys_suchasnoi_ukrainskoi_movy_Problemni_pytannia/
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk605277.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128790/monography.pdf
https://www.stud24.ru/literature/sintaksichn-odinic-tekstovogo-rvnya-tekst/442059-1663916-page1.html
https://www.stud24.ru/literature/sintaksichn-odinic-tekstovogo-rvnya-tekst/442059-1663916-page1.html
https://www.stud24.ru/literature/sintaksichn-odinic-tekstovogo-rvnya-tekst/442059-1663916-page1.html


Зразок модульної контрольної роботи 
 

Варіант 1. 
 

   Речення - це 

1. мінімальна комунікативна одиниця, яка оформлена за законами певної 

мови і є відносно завершеною одиницею спілкування і вираження думки 

2. синтаксична конструкція, утворена з двох чи більше повнозначних 

слів, поєднаних підрядним або сурядним зв, язком 

3. комплексна синтаксична категорія, що виражає співвіднесеність 

повідомлення з дійсністю 

4. синтаксичний зв, язок, що вказує на граматичну залежність одного 

компонента від іншого.  

6. Політика   курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

       Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів.Студенти,якінавчаютьсязаіндивідуальнимграфіком,маютьвповномуобсязівиконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульнійконтрольнійроботієобов’язковою.Увипадкувідсутностістудентанапроміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольноїроботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

       Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки.  

     Результатом підготовки до семінарського заняття повинно бути: володіння понятійно-

категоріальним апаратом дисципліни, уміння аргументовано викласти певний матеріал та 

навести наочні приклади для підтвердження теоретичного матеріалу, активна участь у 

загальній дискусії, змістовні доповнення та коментарі відповідей інших студентів, 

презентація власних навчальних пошуків. Присутність студентів на лекційних та 

семінарських заняттях є обов’язковою. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення 

негативної оцінки.  

   Поточний контроль має на меті визначення рівня компетентності студентів під час 

проведення лекційних та семінарських  занять і реалізується у формі опитування, виступів на 

заняттях, виконання тестів, перевірки виконаних студентами науково-дослідних пошукових 

(самостійних) завдань. 

 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 



 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Підсумковаоцінкавиставляєтьсязарезультатамипоточноготапроміжногоконтролю.Підчас 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповіднодо 

«ПоложенняпропорядокоцінюваннярівнянавчальнихдосягненьстудентіввумовахЄКТСвІДГУ

». 
 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

 
 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, 

висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтуваннятааргументації,некористуєтьсянеобхідноюлітературою,допускаєістотні 
неточності та помилки. 

 
2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому 

обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та 

курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 
помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид Максимальна кількість балів 

Реферування  наукових статей 5 

Доповідь 5 

Робота з усними джерелами 5 

 

 

  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критеріями оцінювання конспектів наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатністьстудентазбиратиджерельнуінформаціютакритичноїїопрацьовувати. 

Оцінювання доповіді здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження,виконанняпоставленихавторомзавдань,здатністьздійснюватиузагальненняна 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

 

 

 
Викладач   Топчий Л.М. 

(підпис) (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри української мови та  літератури  

протокол№ від « » 20 р. 

 

 

Завідувач кафедри   Колесников А.О. 
(підпис) (ПІБ) 


