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1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ (призначення навчальної дисципліни) 

Вивчення синтаксичних одиниць української мови в плані номінації тільки-но 

розпочинається в українському мовознавстві (хоча загалом із теорією номінації студенти 

ознайомилися на курсі „Лексикологія”). Проте найновіші напрацювання в галузі денотативної 

та референційної семантики зумовили потребу ознайомлення магістрантів із системним 

вивченням номінативного аспекту синтаксичних одиниць, їх взаємозв’язку в процесі 

структуруванні різностильових текстів. Теорія синтаксичної номінації тісно пов’язана з 

теорією номінативної деривації та кореферентності, варіантності й синоніміки синтаксичних 

одиниць.. 

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ознайомити магістрантів з основами теорії 

синтаксичної номінації, з ономасіологічними характеристиками частин мови, що зумовлюють 

особливості синтаксування речень і зв’язних текстів, з актуальними проблемами формально-

семантичних співвідношень у синтаксис та синтаксичної синонімії й кореферентності. 

Практичне значення курсу вільного вибору циклу загальної (професійної) підготовки 

полягає в засвоєнні сучасних теоретичних знань з ономасіології, синтаксичної семантики, 

номінативної деривації, що сприятиме підготовці аспірантів, які досліджуватимуть українську 

мову в річищі антропоцентризму, стане в пригоді майбутнім викладачам філологічних 

дисциплін у закладах передвищої та вищої освіти, сприятиме збагаченню їхнього зв’язного 

мовлення. 

3. ПРЕРЕКВІЗИТИ. „Лексикологія сучасної української мови”, „Фразеологія сучасної 

української мови”, „Морфологія сучасної української мови”, „Синтаксис сучасної української 

мови”, „Ономасіологія”, „Загальне мовознавство”, „Основи мовознавчих досліджень”. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

знати:  
- номінативні аспекти мовленнєвої діяльності загалом та синтаксичних одиниць 

української мови зокрема; 

- різні підходи до поняття про лексичну й синтаксичну номінації;  

- визначення термінопонять „номінативна діяльність мовця”, „номінативна деривація”, 

„кореферентність”, „функціональна еквівалентність (варіантність)”, „ситуація”, „пропозиція” ; 

- відмінності в понятях „лексична / граматична синонімія”, „варіантність / 

варіативність”; 

- типологію синтаксичних одиниць (синтаксем, простих речень, складних речень, 

дискурсивних висловлень); 

- механізми предикації в процесі структурування різнорангових одиниць; 

- ономасіологічні особливості частин мови; 

- вияви формальних видозмін синтаксичних одиниць, зокрема модифікаційних і 

транспозитівних; 

- обґрунтування варіантності синтаксичних конструкцій, зумовлених зміною структури 

висловлень унаслідок інтерверсії, семантичної компресії компонентів та ускладнення 

пропозитивних значень; 

- основні функції варіантних синтаксичних одиниць у різностильових текстах 

української літературної мови та в живому усному мовленні. 

вміти:  
- використовувати отримані теоретичні знання на практиці;  

- ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження проблеми;  

- визначати номінативні відмінності синтаксичних одиниць у процесі структурування фраз;  

- називати співвідносні засоби вираження різних семантико-синтаксичних відношень; 

- добирати ілюстративний матеріал для словникових статей синтаксичного словника; 

- правильно оформляти наукову роботу. 

  



 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Загальна інформація 

 

Назва навчальної дисципліни Основи синтаксичної номінації 
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Денна І І 4 120 16 14 - - 86 4 залік 

Заочна  І І 4 120 4 4 - - 112 - залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації 

Тема 1. Предмет і 

завдання курсу 

„Основи 

синтаксичної 

номінації”. 

4 2 - - - 2 16 - - - - 15 

Тема 2. Синтаксичні 

одиниці в аспекті 

номінації 

19 2 2 - 1 14 18 2 - - - 16 

Разом за ЗМ1 23 4 2 - 1 16 34 2 - - - 31 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Варіантність і кореферентність  

синтаксичних одиниць 

Тема 1. Поняття про 

референційний зміст 

висловлень. 

18 2 2 - - 14 16 - - - - 16 

Тема 2. Синтаксична 

номінація і корефе-

рентність. 

19 2 2 - 1 14 18 - 2 - - 16 

Тема 3. Синтаксична 

номінація і синтак-

сична синонімія. 

22 4 4 - - 14 18 2 - - - 16 

Тема 4. Основні 

тенденції, що 

зумовлюють 

18 2 2 - - 14 18 - 2 - - 16 



варіантність  і 

формально-

семантичні 

співвідношення 

синтаксичних 

одиниць. 

Тема 5. Моди-

фікаційні та 

транспозиційні 

співвідношення  в 

системі синтаксем. 

20 2 2 - 2 14 16 - - - - 17 

Разом за ЗМ 2 
97 12 12 - 3 70 86 2 4 - - 81 

Усього годин  
120 16 14 - 4 86 120 4 4 - - 111 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

№ Назва теми 

1 Об’єкт, предмет, основні поняття курсу „Основи синтаксичної 

номінації”. Ознайомлення з рекомендованою літературою 

2 Номінативно-репрезентативна (виражальна) функція мови. 

Номінативні аспекти мовленнєвої діяльності 

3 Поняття лексичної та синтаксичної номінації 

4 Номінація: широке і вузьке розуміння. 

5 Синтаксична номінація і номінативна деривація 

6 Проблема похідності в синтаксисі (історична похідність і 

дериваційна). Причини мовних змін і варіативності синтаксичних 

одиниць 

7 Синтаксема як номінативна одиниця. Семантична типологія 

синтаксем 

8 Просте речення як номінативна одиниця. Структурно-семантична 

типологія простих речень 

9 Складні речення як знаки номінації. Структурно-семантична 

типологія складних речень 

10 Складне синтаксичне ціле і текст у світлі номінації 

11 Поняття референції. Референційна концепція семантики речення 

та висловлення 

12 Інтелектуальне моделювання події (ситуації дійсності) як основа 

синтаксичної номінації.  

13 Основні типи референційних смислів 

14 Поняття функційної еквівалентності (кореферентності) мовних 

одиниць. Поняття про кореферентні співвідношення в синтаксисі 

15 Кореферентність і вчення про синтаксичні трансформації та 

парадигми 

16 Критерії кореферентності синтаксичних одиниць 

17 Лексичні, граматичні та комунікативні актуалізатори 

кореферентності синтаксичних одиниць 

18 Ономасіологічна близькість частин мови як основа синтаксичної 

номінації 

19 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

уточнення, увиразнення чинних засобів 



20 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

диференціації членів речення 

21 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

конкретизації мовних засобів 

22 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

мовної економії та спрощення синтаксичної структури 

23 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

підвищення експресивності мовних засобів 

24 Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним 

членуванням речення (висловлення) 

25 Типи кореферентних співвідношень (модифікаційні, 

транспозиційні, метатаксичні та актуалізаційні) 

26 Модифікаційні співвідношення у світлі теорії синтаксичної 

номінації. 

27 Поняття про синтаксичну транспозицію та типи транспозиційних 

кореферентних  співвідношень 

28 Інтерверсивні співвідношення мовних одиниць у світлі теорії 

синтаксичної номінації 

29 Метатаксичні співвідношення в синтаксисі як результат 

номінативної деривації 

30 Комунікативно-актуалізаційні співвідношення як основа 

синтаксичного структурування текстів різних функціональних 

стилів 

31 Кореферентність та синтаксична синонімія. Варіативність і 

синонімія 

32 Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку 

34 Лексична і граматична синонімія; відмінність між ними 

35 Варіантність засобів вираження предикативних відношень 

36 Варіантність засобів вираження атрибутивних відношень 

37 Варіантність засобів вираження об’єктних відношень 

38 Варіантність засобів вираження просторових відношень 

39 Варіантність засобів вираження темпоральних відношень 

40 Варіантність засобів вираження відношень причини, умови та 

допусту 

41 Варіантність асобів вираження фінальних (мети), порівняльних 

відношень та способу дії 

42 Варіантність речень, що відбивають чуже мовлення 

43 Лінгвістичні засади „Словника синтаксем української мови” 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

5.4. Індивідуальні завдання 

 

Перелік контрольних запитань і тем реферативних доповідей із  

навчальної дисципліни „Основи синтаксичної номінації” 

 

№ Назва теми 

1. Предмет і завдання спецкурсу. Синтаксична номінація (наукові 

засади). 

2. Номінація: широке і вузьке розуміння. 

3. Лексична і синтаксична номінація. Яка відмінність між ними? 

4. Синтаксична номінація і номінативна деривація. 

5. Номінативно-репрезентативна (виражальна) функція мови. 

6. Номінативні аспекти мовленнєвої діяльності. 



7. Синтаксичні одиниці в аспекті номінації. 

8. Проблема похідності в синтаксисі (історична похідність і 

дериваційна). 

9. Основні причини мовних змін: зовнішні  (загальномовні)  та 

внутрішньомовні. 

10. Варіантність і синонімія мовних знаків. 

11. Варіантність мовних одиниць як наслідок історичного розвитку. 

12. Лексична і граматична синонімія. Яка відмінність між ними? 

13. Основні тенденції, що зумовлюють варіантність синтаксичних 

одиниць. 

14. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

уточнення, увиразнення існуючих засобів. 

15. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

диференціації членів речення. 

16. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

конкретизації мовних засобів. 

17. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

мовної економії та спрощення синтаксичної структури. 

18. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені тенденцією до 

підвищення експресивності мовних засобів. 

19. Формально-семантичні співвідношення, зумовлені актуальним 

членуванням речення (висловлення). 

20. Поняття  пропозиції у синтаксичній  номінації. Основна (базова) і 

другорядна пропозиція в реченні.  

21. „Стягнена" пропозиція та її види у простому реченні (семантично-

неелементарному). 

22. Інфінітиви як засіб стягненої пропозиції у поліпропозитивному 

реченні (семантично неелементарному).  

23. Дієприкметники як засіб стягненої пропозиції у 

поліпропозитивному реченні.  

24. Дієприслівники як засіб стягненої пропозиції у 

поліпропозитивному реченні.  

25. Номіналізація як спосіб стягненої пропозиції (віддієслівні та 

віддієприкметникові іменники).  

26. Актуалізація оцінних компонентів як спосіб поліпропозитивного 

ускладнення речення. 

27. Зміст поняття „інтелектуальне моделювання події" у  теорії 

синтаксичної номінації.  

28. Співвідношення морфологізованих (спеціалізованих) і 

неморфологізованих засобів номінації членів речення. 

29. Поняття про кореферентність у світлі синтаксичної номінації. Типи 

кореферентних співвідношень у синтаксисі.  

30. Синоніміка підметів. 

31. Синоніміка присудків. 

32. Синоніміка означень. 

33. Синоніміка додатків. 

34. Синоніміка засобів вираження присвійності. 

35. Синоніміка обставин місця. 

36. Синоніміка обставин часу. 

37. Синоніміка обставин мети. 

38. Синоніміка обставин способу дії. 

39. Синоніміка обставин причини.  

40.  Синоніміка обставин допусту. 



41.  Синоніміка односкладних речень (різних типів). 

42.  Синоніміка односкладних і двоскладних речень. 

43.  Синоніміка речень з однорідними членами речення. 

44.  Синоніміка речень з дієприслівниковими зворотами.  

45. Синоніміка складних речень (ССР, СПР). 

46.  Синоніміка складних речень (різних типів СПР між собою). 

47.  Синоніміка складних сполучникових і безсполучникових речень. 

48.  Синоніміка конструкцій прямої і непрямої мови. 

49. Синоніміка парцельованих (приєднаних) конструкцій на рівні 

тексту. 

50.  Види роботи з синтаксичними синонімами на уроках української 

мови в школі.  

 

  



6. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Види та форми контролю  

– під час виконання практичних завдань на модульних контрольних робіт; 

– індивідуальну та групову (в парах і групах) роботу;  

– фронтальне усне опитування, перевірка рівня засвоєння теоретичного матеріалу за 

навчальними темами; 

– бліц-опитування;  

– письмові самостійні роботи (реферати, есе, доповіді, тези, термінологічні диктанти 

тощо);  

– ведення термінологічного словника;  

– практичні, індивідуальні та самостійні завдання;  

– робота з діаграмами, графіками, схемами, таблицями;  

– розв’язання проблемних і творчих завдань;  

– взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль; 

– тестові завдання; 

– оцінювання домашніх завдань; 

– діагностика результатів самостійні роботи; 

– проведення модульних контрольних робіт. 

 

Засоби оцінювання 

- контрольні роботи (поточні та модульні); 

- стандартизовані тести; 

- проекти (індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі тощо); 

- аналітичні огляди науково-методичної літератури;  

- реферати;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання досягнень студентів: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90–100) відмінно 

Добре 
B (80–89) дуже добре 

C (70–79) добре 

Задовільно 
D (60–69) задовільно 

E (50–59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35–49) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

F (1–34) 

незадовільно  

(з обов'язковим повторним 

курсом) 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів  
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

5 10 5 10 10 10 10 
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2. Дистанційна освіта. Режим доступу: www.chnu.cv.ua 

3. Вікіпендія Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki 

4. ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/218.HTM 

5. www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=542 
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8. Просвіта (http://www.internet.net.lib). 

9. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) (http://ukrtown.com.library). 

10. UkrLib (http://ukrlib.com.ua).  

11. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua). 

12. Українська бібліотека (http://www.lib.org.ua). 

13. Український центр (http://ukrcenter.com). 

14. Історія України (http://www.uahistory.cjb.net). 

15.  Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru). 

16.  http://www.day.kiev.ua. 

17.  http://www.chl. kiev.ua . 

18. http://ukrainskamova.narod.ru 

19. http://www.akademia – ps.com.ua 

21. http://www.vintest/org.ua.  

22. http://www.multikulti.ru  
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