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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. „Асистентська практика”, „Загальне мовознавство”. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

4.1.Компетенції: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в 

галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК–4: Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК–8: Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК–12: Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК): 

ФК–3: Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

ФК–9: Здатність обґрунтовувати результати магістерського дослідження в різних формах 

наукової комунікації (на засіданнях наукового гуртка, під час наукових або науково-

практичних конференцій, у публікаціях філологічного спрямування). 

ФК–12: Здатність чітко визначати й ідентифікувати мовознавчі напрями та школи; 

виокремлювати та кваліфікувати наукові проблеми в галузі лінгвістики. 

 

4.2. Програмні результати навчання (ПР): 

ПР–1: Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПР–4: Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

ПР–7: Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.  

ПР–13: Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються. 

ПР-17: Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні 

розробки в конкретній філологічній галузі. 
ПР–19: Проєктувати, конструювати, організовувати й аналізувати власну педагогічну 

діяльність, опановувати сучасні технології програмно-методичного забезпечення 



філологічних дисциплін у процесі викладання української мови та літератури в закладах 

освіти. 

 

У результаті засвоєння програмового матеріалу магістрант / магістрантка повинні: 

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 поняттях „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. 

 

уміти: 

- 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 
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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. Син-

таксичні 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. Синтак-

сична номінація і 

кореферентність. 

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

Тема 3. Син-

таксична номінація 

і синтаксична 

синонімія. 

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

Тема 4. Основні  

тенденції, що зу-

мовлюють варіан-

тність  і формально-

семантичні співвід-

ношення синтак-

сичних одиниць. 

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

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  

Модуль 1 „Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації“ 

 

№ Тема Завдання Макси-

мальна 

кіл-ть 

балів 

1. Тема 1.1 Підготуйте реферативну доповідь і мультимедійну презентацію 

на одну із запропонованих тем: „Номінативно-

репрезентативна (виражальна) функція мови“.  

„Номінативні аспекти мовленнєвої діяльності“. 

„Науковий доробок сучасних українських ономасіологів“ 

(персоналія на вибір магістранта / магістрантки). 

Робота в групах. Окресліть актуальність, об’єкт, предмет і 

завдання курсу „Основи синтаксичної номінації”, його 

теоретичне і практичне значення. Укладіть бібліографію 

друкованих і електронних видань з проблематики вибіркового 

курсу. 

12 

2. Тема 1.2 Рольове моделювання в групах. Уявіть себе в ролі викладача 

курсу „Основи синтаксичної номінації”. Розпрацюйте для 

студентів-філологів теоретичний контент з теми „Синтаксичні 

одиниці в аспекті номінації”. 

Лексикографічна робота. Розпочніть укладання власного 

„Словника-довідника лінгвістичних термінів з проблем 

синтаксичної номінації“. 

Робота з таблицею. Об’єднайтесь у малі групи й на основі 

рекомендованої літератури заповніть таблицю „Порівняльна 

характеристика лексичної та синтаксичної номінацій“. 

14 

3. Усі теми 

модулю 

Модульна контрольна робота 14 

Всього 40 

 

Модуль 2 „Варіантність і кореферентність синтаксичних одиниць“  

 

№ Тема Завдання Максима

льна кіл-

ть балів 

1. Тема 2.1 Візьміть активну участь в інтерактивному лінгвістичному 

колоквіумі „Референційний зміст висловлень: досягнення та 

перспективи дослідження“. 

10 

2. Тема 2.2 Розробіть фрагмент робочої програми або силабусу з 

навчальної дисципліни мовознавчого циклу. 

10 

3. Тема 2.3 Окресліть науковий доробок сучасних граматистів – 

викладачів провідних ЗВО України та представників 

академічних наукових шкіл – у дослідженні проблем  

кореферентності, варіантності й синоніміки синтаксичних 

одиниць (персоналія на вибір магістранта). 

Доберіть завдання для ефективної організації самостійної 

роботи магістрантів-філологів з теми „Синтаксична 

10 



номінація, кореферентність одиниць синтаксису й 

синтаксична синонімія“. 

4. Тема 2.4 Проєктна діяльність мвгістрантів „Основні причини й 

тенденції, що зумовлюють варіантність і формально-

семантичні співвідношення синтаксичних одиниць“. 

10 

5. Тема 2.5 Заповніть таблицю „Формально-синтаксичні співвідношення 

між різноранговими синтаксичними одиницями в українській 

мові“, проілюструвавши кожне теоретичне твердження 

конкретними прикладами  

8 

6. Усі теми 

модулю 

Модульна контрольна робота 12 

Всього 60  

 

Кількість набраних студентом балів множиться на коефіцієнт 0,5. 

 

3.6. Індивідуальні завдання 

 

Перелік контрольних запитань і тем реферативних доповідей з  

освітньої компоненти „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 

 

Механізм оцінювання результатів навчальної діяльності студентів оприявнено в 

засадничих документах Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича – у 

«Положенні про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти», «Положенні про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань 

студентів» (https://drive.google.com/file/d/1kHg1Wh84yGmLqTIYdQO0e7m38qCrSmcR/view). 

З-поміж критеріїв контролю й оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

релевантними є: 

– систематичність (основні показники критерію – регулярне відвідування лекцій і 

практичних занять, вчасне виконання завдань самостійної та індивідуальної робіт, написання 

модульних контрольних робіт за узгодженим графіком тощо); 

– активність (основні показники критерію – ініціативність, творчий підхід, якість 

підготовки до лекцій і практичних занять, високий / достатній рівень виконання завдань 

самостійного характеру); 

– результативність (основні показники критерію – високий / достатній рівень засвоєння 

теоретичного матеріалу, уміння застосувати сформовані знання на практиці та під час 

науково-дослідницької роботи). 

Система оцінювання знань, умінь і навичок є накопичувальною, тобто складається із 

суми балів за різними видами здійсненого контролю). 

Підсумкова (загальна) оцінка навчальної дисципліни – сума оцінок (балів), одержаних 

за виконання самостійної роботи, результатів модульного контролю та за виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання (за яке магістрант отримати 10 балів за 

умови наявності менше 35 балів за поточні види практичної / самостійної роботи). 

Підсумкову оцінку виставляють після вивчення навчальної дисципліни в повному обсязі і 

«виводять» як суму проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань 

https://drive.google.com/file/d/1kHg1Wh84yGmLqTIYdQO0e7m38qCrSmcR/view


складається з рейтингу з навчальної/самостійної роботи, для оцінювання якої призначається 

60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

Політика оцінювання: Роботи, що їх магістрант / магістрантка здає з порушенням 

установлених для академгрупи термінів без поважних причин, оцінюють на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається лише з дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, участь у наукових заходах або програмі подвійного 

дипломування, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись індивідуально (в 

онлайн-формі за погодженням із деканом факультету).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт й 

іспиту заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

 

6.1 Шкала оцінювання: 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 

 

6.2. Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Оцінювання рівня та якості знань студентів здійснюємо з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей (як це передбачає диференційований підхід в організації 

навчального процесу). 

„Відмінно” (А) – студент вільно й у повному обсязі володіє програмовим матеріалом, 

уміє безпомилково визначити синтаксичні явища сучасної української мови, пояснити 

граматичні особливості; уміє аналізувати мовні й позамовні явища, закономірності, 

порівнює, систематизує, конкретизує їх; робить власні висновки на ґрунті спостережень, 

моделює мовні та позамовні поняття, закономірності; прогнозує подальший розвиток мовних 

явищ; переносить раніше засвоєні знання та вміння в нову ситуацію; самостійно обирає 

аспект запропонованої теми, висловлює власну позицію, наводить приклади, аргументи, 

ілюструє відповідь власними прикладами; володіє нормами української літературної мови; 

усне та письмове висловлювання студента вирізняється стильовою виразністю та 



комунікативною доцільністю. Крім того, слухач курсу старанно виконав усі завдання, 

запропоновані для самостійного вивчення; виконав ІНДЗ, глибоко розкрив питання 

підсумкового модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 90–100. 

 

„Добре” (В) – студент вільно володіє теоретичним матеріалом курсу, уміє вправно 

визначити морфологічні та синтаксичні явища сучасної української мови, пояснити процеси, 

що в ній відбуваються; уміє аналізувати мовні й позамовні явища, закономірності, порівнює, 

систематизує, конкретизує їх; робить власні висновки на ґрунті спостережень, моделює 

мовні та позамовні поняття та закономірності; прогнозує подальший розвиток мовних явищ; 

переносить раніше вивченні знання і вміння в нову ситуацію; обирає самостійно аспект 

запропонованої теми, висловлює власну позицію, наводить приклади, аргументи, ілюструє 

відповідь власними прикладами; володіє нормами української літературної мови; усне та 

письмове висловлювання студента вирізняється стильовою виразністю та комунікативною 

доцільністю. Попри те, під час конкретного аналізу студент допускає: 1) незначні неточності, 

що не впливають на загальний результат; 2) окремі похибки та неточності, які не впливають 

на загальну стрункість знань і засвідчують розуміння теоретичного і практичного матеріалу. 

Крім того, слухач курсу частково володіє відповідною науковою термінологією; досить 

активно готувався до практичних занять; загалом добре опрацював питання самостійного 

вивчення; розкрив питання підсумкового модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 80–89. 

 

„Добре” (С) – студент загалом володіє програмовим матеріалом курсу, уміє визначити 

морфологічні та синтаксичні явища сучасної української мови, пояснити процеси, що в ній 

відбуваються; за аналізу мовних й позамовних явищ допускає окремі незначні помилки; 

моделює мовні та позамовні поняття, явища та закономірності, проте власні висновки на 

ґрунті спостережень спричинюють труднощі; не завжди послідовно застосовує раніше 

засвоєнні знання в новій ситуації; допускає окремі неточності в термінології, окремі похибки 

та неточності в доборі ілюстративного матеріалу, які не впливають на загальний результат, 

проте засвідчують часткове розуміння ним теоретичного і практичного матеріалу. Мовлення 

студента відзначається деякими порушеннями літературних норм української мови. Крім 

того, слухач курсу виявляє обізнаність із конкретної теми і те, що він частково засвоїв 

рекомендовані до кожної теми джерела і спеціальну літературу; розкриває, але не в повному 

обсязі, питання підсумкового модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 70-79. 

 

„Задовільно” (D) – студент досить поверхнево володіє програмовим матеріалом курсу, 

уміє визначити деякі морфологічні та синтаксичні явища сучасної української мови, але не 

може пояснити процеси, що в ній відбуваються; за аналізу мовних й позамовних явищ 

допускає серйозні помилки, неточності в термінології, помилки в доборі ілюстративного 

матеріалу, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між мовними явищами; не 

завжди послідовно застосовує раніше засвоєнні знання в новій ситуації. Мовлення студента 

відзначається порушеннями літературних норм української літературної мови. Загалом 

студент володіє мінімальними знаннями, що дають змогу в майбутньому виконувати свої 

фахові функції, попри те, неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім 

точно трактує поняття і терміни. Практичний аналіз тексту виконує взагалі правильно, однак 

допускає суттєві неточності. Крім того, слухач курсу демонструє фрагментарну обізнаність 

щодо змісту питань, які розглядали під час лекцій та роботи на практичних заняттях; 

обмежується мінімальним опрацюванням рекомендованої літератури; пасивно поводить себе 

під час роботи на практичних заняттях, не виявляє належних навичок у ході мовного розбоу 

речень і тексту й бажання до самостійної роботи; частково розкриває питання підсумкового 

модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 60–69. 

 



„Задовільно” (E) – студент поверхнево володіє програмовим матеріалом курсу, 

здебільшого вміє визначити деякі морфологічні та синтаксичні явища сучасної української 

мови, але не може пояснити процеси, що в ній відбуваються; аналіз мовних й позамовних 

явищ спричинює труднощі; не вміє застосувати раніше засвоєні знання в новій ситуації; 

плутається в термінології, допускає грубі помилки в доборі ілюстративного матеріалу, не 

вміє встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між мовними явищами. Мовлення 

студента відзначається грубими порушеннями літературних норм української мови; 

практичний аналіз мовного матеріалу виконує, однак допускає суттєві неточності й грубі 

фактичні помилки. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, що дають змогу в 

майбутньому виконувати свої фахові функції. Крім того, слухач курсу демонструє 

фрагментарну обізнаність щодо змісту питань, що їх розглядали під час лекцій та роботи на 

практичних заняттях; обмежується опосередкованим вивченням програмового матеріалу та 

мінімальним опрацюванням рекомендованої літератури; пасивно поводить себе на 

практичних заняттях, не виявляє належних навичок у ході мовного розбоу речень і тексту й 

бажання до самостійної роботи; вибірково розуміє питання, що їх винесено на підсумковий 

модуль-контроль. 

Загальна сума балів: 50–59. 

 

„Незадовільно з можливістю повторного складання” (Fx) – студент поверхово 

володіє програмовим матеріалом курсу, не уміє визначити більшість морфологічних і 

синтаксичнихі явищ сучасної української мови, пояснити процеси, що в ній відбуваються; 

аналіз мовних й позамовних явищ не виконує;  не вміє застосувати раніше засвоєні знання в 

новій ситуації; допускає грубі помилки в доборі ілюстративного матеріалу, не вміє 

встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між мовними явищами; мовлення студента 

відзначається грубими порушеннями літературних норм української мови. Студент не 

володіє термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних і практичних питань. 

Обсяги теоретичних знань і практичних навичок такого студента не достатні для виконання 

фахових обов’язків. Окрім того, слухач курсу не відвідував частину лекційних та практичних 

занять; пасивно поводив себе на практичних заняттях, не виявив бажання до самостійної 

роботи; не опрацював рекомендованої літератури, у зв’язку з цим не орієнтується в 

програмовому матеріалі; не розкрив питання підсумкового модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 35–49. 

 

„Незадовільно з обов’язковим повторним курсом” (F) – студент демонструє повне 

незнання програмового матеріалу; потребує повторного вивчення курсу. Крім того, 

магістрант не відвідував лекційних і практичних занять; не виявив бажання до самостійної 

роботи, не опрацював рекомендованої літератури, у зв’язку з цим не орієнтуються у 

виучуваних мовних явищах; не бажав відповідати на поставлені питання під час проведення 

практичних занять, фактично не засвоїли програму курсу; цілковито не розкрив питання 

підсумкового модуль-контролю. 

Загальна сума балів: 1–34. 

 

6.3. Розподіл балів, які отримують магістранти 

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

5 10 5 10 10 10 10 

 

7. Засоби оцінювання 

- контрольні роботи (поточні та модульні); 

- стандартизовані тести закритого типу й тестові завдання відкритого типу; 

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



- аналітичні огляди науково-методичної літератури;  

- реферати з актуальних проблем ономасіології;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

- участь в інтерактивному лінгвістичному колоквіумі / дайджесті. 

 

8. Форми поточного та підсумкового контролю  

– під час виконання практичних завдань на модульних контрольних робіт; 

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

– фронтальне усне опитування, моніторинг 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;  

– проєктна діяльність; 

– взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль; 

– тестові завдання; 

– оцінювання домашніх завдань; 

– діагностика результатів самостійні роботи; 

– проведення модульних контрольних робіт. 

 

Вид семестрового контролю: модульні контрольні роботи, залік. 
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