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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять для       
самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32 / 68% 
для заочної форми навчання – 8 / 92% 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань 
спеціальність 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 
03. Гуманітарні науки Нормативна  

семестр кредити 
Спеціальність 

035.01 Філологія  
(українська мова та 

література) 
 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

2-й 5 Семестр 
2-й 2-й 

Загальна кількість 
годин – 150 год 

Лекції  
36 6 
Практичні, семінари 

32 4 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: аудиторних 
– 2,5 
самостійної роботи 
студента – 5  

Ступінь вищої освіти: 
бакалавр 

Консультації  
  
Самостійна робота 

82 140 
Вид контролю: 

екзамен 



Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасна      
українська літературна мова» укладено для студентів-філологів відповідно до        
освітньо-професійної програми напряму підготовки 035 Філологія (українська       
мова та література). 

 Предметом  вивчення є  сучасна українська літературна мова. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити цілісне засвоєння      
студентами теоретичних знань із сучасної української лексикології,       
фразеології та лексикографії, морфеміки та словотвору; поглибити знання про         
словниковий склад української мови, лексичні шари, значення слова        
(синтаксично зумовлені та фразеологічно зв’язані), лексику української мови        
за походженням, вживанням та стилістичним використанням, типи       
фразеологізмів; типи словників та їх структуру; морфеми, морфи, засоби         
словотвору, способи творення слів; сформувати уміння і навички ясно, точно і           
правильно пояснювати значення слова і фразеологізмів, визначати синоніми,        
омоніми, пароніми, типи фразеологічних одиниць; кореневі й афіксальні        
морфеми, засоби і спосіб словотвору,зв’язного мовлення,сприяти піднесенню       
рівня мовної культури студентів, забезпечити належний рівень комунікативної        
компетентності, що полягає в умінні комунікативно доцільно користуватися        
засобами української мови. 

 
Теоретичні завдання курсу: 
● формувати у студентів стійку мотивацію й свідоме прагнення до         

вивчення теоретичних питань лексикології й фразеології, морфеміки       
й словотвору мови; 

● сприяти засвоєнню знань студентами про склад, походження й        
функціональне використання лексики й фразеології, різні типи       
морфем і способи словотвору української мови; 

● ознайомити з лексичною системою мови, морфемікою і       
словотвором, й формувати на цій основі базові лексичні,        
фразеологічні, словотворчі уміння і навички, здатність студентів до        
аналізу й оцінки мовних явищ і фактів; 

● залучати студентів до наукових досліджень лексики й фразеології,        
будови слова і процесів словотворення української мови. 
 

Практичні завдання курсу: 
● формувати уміння розрізняти, аналізувати, класифікувати лексичні      

й фразеологічні мовні факти, оцінювати їх із погляду нормативності,         
визначати тип морфеми, спосіб творення слова; 

● розвивати вміння працювати з текстом, здійснювати пошук       
інформації у різноманітних джерелах про методи, прийоми і засоби         
дослідження певних лексичних і фразеологічних, словотвірних      
явищ, опрацьовувати її й передавати в самостійно створених        



роботах різного виду (курсових, дипломних роботах, рефератах       
тощо); 

● сприяти виробленню у студентів навичок критичного аналізу       
наукових праць із лексикології, морфеміки й словотвору; 

● формувати у студентів компетентності комунікативно доцільно й       
виправдано користуватися лексичними, фразеологічними,    
словотвірними засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах         
спілкування, дотримуючись норм літературної мови; 

● формувати комунікативні навички колективної діяльності, через      
засвоєння лексики й фразеології прилучати до культурних надбань        
українського народу й людства загалом. 

 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення розділу       
«Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір» для      
денної форми відводиться 150 годин або 5 кредитів ECTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 
Лексикологія. Предмет і завдання лексикології сучасної української       

літературної мови. Поняття про лексичну і фразеологічну систему. Принципи         
виділення лексико-семантичних груп. Основні праці з питань лексикології та         
фразеології української мови. 

Слово як основна одиниця лексичної системи. Слово та поняття.         
Номінативна функція слова. Поняття лексеми. Типи лексичних значень слів у          
сучасній українській мові. Однозначні слова. Слова-терміни. Багатозначні       
слова. Пряме та переносне значення слів. Основні типи переносних значень          
слів. 

Омоніми. Міжмовні омоніми. Пароніми. Парономазія. Розмежування      
омонімії та полісемії. Повні та часткові омоніми. Омофони, омоформи,         
омографи. 

Антоніми. Антонімічні пари в сучасній українській літературній мові.  
Синонімія граматичних форм. Синоніми, їх основні типи:       

ідеографічні, семантико-стилістичні, контекстуальні, абсолютні. Евфемізми     
як різновиди синонімів. Поняття про синонімічний ряд. Джерела синонімії. 

Склад лексики української літературної мови з погляду її        
походження. Співвідношення спільнослов’янської,   
спільно-східнослов’янської та власне української лексики. Старослов’янізми      
у складі української лексики. 

Лексичні запозичення зі слов’янських і неслов’янських мов.       
Джерела та способи їх засвоєння. Характер адаптації іншомовних слів у          
лексичній системі української мови. Лексичні кальки. 

Лексика сучасної української мови з погляду вживання. Активна        
та пасивна лексика. Діалектизми, неологізми, архаїзми та історизми. 

Лексика сучасної української літературної мови з      
експресивно-стилістичного погляду. Лексика книжна, термінологічна,     
експресивно-емоційна; жаргонізми, арготизми. 

Лексикографія. Предмет і завдання лексикографії. Поняття про       
словник. Основні словники української мови. Тлумачні і перекладні        
словники, їх характеристика. Основні аспектні та енциклопедичні словники.        
Розвиток української лексикографії. 

Фразеологія. Поняття про фразеологію як розділ мовознавства.       
Фразеологізми і слово: фразеологічні зрощення та єдності, фразеологічні        
сполучення, фразеологізовані сполучення слів. Співвідношення між      
лексичним значенням слова та значенням фразеологізму. Класифікація       
фразеологічних одиниць. 

Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць: скорочення     
лексичного складу, заміна одного компонента іншим, розширення та        
звуження обсягу значень, зміна ступеня семантичної єдності компонента.        
Багатозначність фразеологізмів. Явища синонімії та антонімії у фразеології.        
Стилістичні властивості фразеологізмів. 



Морфеміка. Слово як об’єкт морфемного та словотвірного аналізу.        
Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови. Морфема        
як мінімальна значуща одиниця у структурі слова. 

Кореневі й афіксальні морфеми, функціональні відмінності між       
ними. Вільні та пов’язані кореневі морфеми, функціональні відмінності між         
ними. Типи афіксальних морфем: префікс, суфікс і закінчення. Матеріально         
виражені та нульові морфеми. Поняття про інтерфікс. 

Поділ афіксів на словотворчі (деривативні) та формотворчі.       
Морф як конкретний вияв морфеми та аломорф певної морфеми, що зазнав           
фонетичної модифікації. 

Поняття про основу слова. Непохідна та похідна основа. Вільна та          
зв’язана основа. Основні зміни в морфемній будові слова: спрощення, пере          
розклад, ускладнення, субстантивація, адвербіалізація, деко реляція.      
Морфемний аналіз слова. 

Словотвір. Словотвір як учення про творення слів і загальні          
принципи їх мотивації. Твірна основа та словотворчий формант.        
Словотвірний тип і словотвірне значення. 

Способи словотвору в сучасній українській літературній мові.       
Різновиди морфологічного словотвору: префіксальний, суфіксальний,     
суфіксально-префіксальний (конфіксальний),  
суфіксально-постфіксальний,суфіксально-префіксально-постфіксальний, 
безафіксний, абревіація та основоскладання, словоскладання     
(юкстапозиція). 

Різновиди морфолого-синтаксичного способу: субстантивація,    
ад’єктивація, вербалізація, прономіналізація, адвербіалізація, нумералізація,     
препозитивація, кон’юктивація, партикуляція, інтер’єктивація. 

Лексико-синтаксичний і лексико-семантичний способи творення     
слів. Словотвір як джерел збагачення лексичного складу української мови.         
Словотвірний аналіз слова. 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог
о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 
л п лаб інд с.р л п ла

б 
ін
д 

с.
р 

Змістовий модуль 3. Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія 
Тема 1. Предмет і завдання     
лексикології сучасної  
української мови. 
Слово як основна одиниця    
лексичної системи 

10 2 2   6 12 1 1 

  

10 

Тема 2. Омоніми. Пароніми.    
Парономазія. 
Антоніми. Стилістичне  
використання антонімів. 
Синонімія граматичних  
форм. Основні типи   
синонімів. 

12 4 2   6 11 1 

   

10 

Тема 3. Склад лексики    
української літературної  
мови з погляду її    
походження. 
Іншомовні слова в   
українській мові. 

12 2 4   6 10 

    

10 

Тема 4. Лексика української    
мови з погляду вживання та     
стилістичного 
використання. 

10 2 2   6 10 
    

10 

Тема 5. Лексикографія.   
Типи словників. 10 2 2   6 10     10 

Тема 6. Фразеологія як    
розділ мовознавства. 12 4 2   6 12 1 1   10 
Тема 7. Лексико-граматичні   
зміни фразеологічних  
одиниць. Джерела  
фразеологізмів. 

10 2 2   6 11 

    
11 

Разом за змістовим   
модулем  3 76 1

8 16   42 76 3 2   71 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усьог
о  

у тому числі 
л п ла

б 
ін
д 

с.
р 

л п лаб інд с.р 

Змістовий модуль 4. Морфеміка. Словотвір 
Тема 1. Слово як об’єкт     
морфемного та  14 4 2   8 14 1 1   12 



 
 

словотвірного аналізу.  
Поняття про морфеміку   
сучасної української мови. 
Тема 2. Поділ афіксів на     
словотворчі та формотворчі.   
Основа слова. 

16 4 4   8 16     16 

Тема 3. Словотвір як    
учення про творення слів.    
Засоби словотвору. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 4. Різновиди   
морфологічного словотвору. 16 4 4   8 16 1    15 

Тема 5.  
Морфолого-синтаксичний 
та лексико-синтаксичний і   
лексико-семантичний 
способи словотвору. 

16 4 4   8 16     16 

Разом за змістовим   
модулем 4 74 18 16   40 74 3 2   69 

Усього годин 150 36 32   82 150 6 4   14
0 



5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 3.  
Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія 

Лекційний модуль 
№ 
п/п 

Тема План Год 

1 Предмет і завдання   
лексикології сучасної  
української мови. 
 

Лексикологія як розділ мовознавства.    
Поняття про лексичну і фразеологічну     
систему.  
Лексема як основна одиниця лексичної     
системи. Типи лексичних значень слів у      
сучасній українській літературній мові.    
Багатозначні слова. Пряме і переносне     
значення слова. Основні типи    
переносних значень слів. 

2 

2 Омоніми.  
 

Омоніми повні (лексичні) та часткові     
(лексико-граматичні). Омофони,  
омоформи, омографи. Міжмовні   
омоніми. Розмежування омонімії та    
полісемії. Стилістичне використання   
омонімів. 

2 

3 Склад лексики 
української 
літературної мови з 
погляду її 
походження. 
Іншомовні слова в 
українській мові. 

Співвідношення спільнослов’янської,  
спільно-східнослов’янської та власне   
української лексики. Тлумачний словник    
української мови. 
Лексичні запозичення зі слов’янських і     
неслов’янських мов. Джерела та    
фонетичні морфологічні засоби їх    
оформлення засвоєння. Характер   
адаптації іншомовних слів у лексичній     
системі української мови. Лексичні    
кальки. Українська мова як джерело     
поповнення лексики інших мов. Словник     
іншомовних слів. 

2 

4 Лексика української 
мови з погляду 
вживання та 
стилістичного 
використання. 

Активна і пасивна Лексика сучасної     
української мови. Лексика сучасної    
застаріла: архаїзми та історизми.    
Стилістичне використання архаїзмів та    
історизмів. 
Загальновживана, або стилістично   
нейтральна лексика. Лексика книжна.  

2 

5 Лексикографія. Типи 
словників. 

Предмет і завдання лексикографії.    
Поняття про словник. Словникова    

2 



стаття. Основні словники української    
мови. Розвиток української   
лексикографії з ХІ ст. до ХХІ ст.       
Тлумачні, перекладні, етимологічні   
словники, їх характеристика. Основні    
аспектні та енциклопедичні словники. 

6 Фразеологія як розділ 
мовознавства. 

Поняття про фразеологію як розділ     
мовознавства. Фразеологізм і слово.    
Типи фразеологізмів: фразеологічні   
зрощення, фразеологічні єдності,   
фразеологічні сполучення.  
Фразеологічний словник. Найважливіші   
праці з фразеології української мови. 

4 

Практичний модуль 
№ 
п/п 

Тема План  Год
. 

1 Предмет і завдання   
лексикології сучасної  
української 
літературної мови. 
 

Поняття про лексичну і фразеологічну     
системи української мови.  
Тематичне групування слів, визначення їх     
належності до певної частини мови. 
Слова повнозначну, або самостійні, і     
слова неповнозначні, або службові. 
Пізнавальна цінність слова. Багатозначні    
слова. Пряме й переносне значення слова.  
Основні типи переносних значень:    
метафора, метонімія, синекдоха. 
Визначення лексичного й граматичного    
значення слів. Тлумачний словник. 

2 

2 Омоніми.  
 

Визначення омонімів повних (лексичних)    
і часткових (лексико-граматичних).   
Розмежування омофонів, омоформ   
омографів. Міжмовні омоніми.   
Розпізнавання й розрізнення омонімів і     
багатозначних слів, з’ясування способів    
їх розмежування. 

2 

3 Склад лексики  
української 
літературної мови з   
погляду її  
походження.  
Іншомовні слова в   
українській мові. 
Лексика української  
мови з погляду   
вживання та  

Визначення й характеристика   
індоєвропейських слів споконвічної   
української лексики. 
Визначення в текстах праслов’янської    
лексики за її значенням. Характеристика     
спільно східнослов’янських (або   
давньоруських) слів. З’ясування   
фонетичних і словотворчих ознак    
старослов’янізмів. 

2 



 

стилістичного 
використання. 

Визначення фонетичних і морфологічних    
ознак запозиченої лексики. З’ясування    
особливостей найдавніших книжних   
засвоєнь зі старогрецької та латинської     
мов.  
Поняття про активну і пасивну лексику      
української мови. Характеристика   
архаїзмів та історизмів.  
З’ясування стилістичної ролі архаїзмів,    
історизмів у текстах.  

4 Фразеологія як розділ   
мовознавства.  

Фразеологізм і слово. Типи    
фразеологізмів.  
Основні ознаки фразеологізмів. Типи    
фразеологізмів: фразеологічні зрощення,   
фразеологічні єдності, фразеологічні   
сполучення. Пояснення значень   
фразеологізмів. Фразеологічний словник.  

2 

Модуль самостійної роботи 
№ 
п/п 

Тема Види і форми роботи Год. 

1 Поняття про лексичну і    
фразеологічну систему.  

Опрацювати теоретичний  
матеріал, розробити блок-схему   
до нього. 

2 

2 Принципи виділення  
лексико-семантичних груп.  
Основні праці з питань    
лексикології та фразеології   
української мови. 

Аналіз принципів виділення   
лексико-семантичних груп. 

2 

3 Слово як основна одиниця    
лексичної системи. Слово та    
поняття. Номінативна функція   
слова.  

Визначення в тексті типів    
лексичних значень слів.   
Визначення прямого і   
переносного значення слів. 

2 

4 Поняття лексеми. Лексичне   
значення слова в сучасній    
українській мові: однозначні   
слова, слова-терміни. 

Аналіз однозначних слів,   
слів-термінів у текстах.  

4 

5 Пароніми. Аналіз паронімів із   
використанням відповідних  
контекстів і лексикографічних   
характеристик. Парономазія. 

2 

6 Антоніми. Синоніми. Розробити тести до теми.    
Визначення в текстах антитези,    
оксюморона та перерфраз як    
стилістичних прийомів. 

4 



 
 
 
 
 

Укласти тлумачний словник   
синонімічних термінів. 

7 Склад лексики української мови    
з погляду походження. 

Укласти тлумачний словник   
сучасних іншомовних термінів. 

4 

8 Лексичні запозичення зі   
слов’янських і неслов’янських   
мов. 

Визначення фонетичних і   
морфологічних ознак слів,   
засвоєних з європейських та    
тюркських мов.  
Інтернаціоналізми і кальки в    
українській мові.  
Підготувати повідомлення з   
презентацією. 

4 

9 Лексика сучасної української   
мови з погляду вживання. 

Підготувати повідомлення. 4 

10 Неологізми загальномовні та   
художньо-індивідуальні. 

Скласти словник  
індивідуальних (авторських)  
неологізмів поетів ХХ століття. 

2 

11 Стилістично-маркована 
лексика. 
Науково-термінологічна 
лексика. Професіоналізми.  
Ділова лексика.  
Емоційно-експресивна лексика. 

Скласти словник  
науково-педагогічної 
термінології. Дібрати приклади   
з газет та журналів    
професіоналізмів. 
Стилістичне використання  
жаргонізмів, просторічних слів,   
арготизмів, поетизмів. 

4 

12 Лексикографія.  Скласти список словників   
української мови 

3 

13 Розвиток української  
лексикографії. 

Підготувати доповідь. 4 

14 Фразеологія. Класифікація  
фразеологічних одиниць. 

Скласти тести. Підготувати   
повідомлення. 

4 

15 Лексичне значення слова і    
значення фразеологізму.  
Лексико-граматичні зміни  
фразеологічних одиниць. 

Підготувати короткий  
фразеологічний словник  
найуживаніших фразеологізмів.  
Розробити таблицю змін у    
фразеологічних одиницях. 

4 

16 Багатозначність фразеологізмів. Скласти короткий словник   
фразеологічних синонімів і   
антонімів. 

4 

17 Джерела фразеології. Підготувати презентацію. 2 



 

 

Змістовий модуль 4. 
Морфеміка. Словотвір 

Лекційний модуль 
№ 
п/п 

Тема План  Го
д  

1 Слово як об’єкт   
морфемного та  
словотвірного 
аналізу. Поняття  
про морфеміку  
сучасної 
української мови. 

Поняття про морфеміку сучасної української     
мови. Слово як об’єкт морфемного аналізу.      
Морфема як мінімальна значуща одиниця в      
слові. Кореневі й афіксальні морфеми. Вільні      
та пов’язані кореневі морфеми.  
Типи афіксальних морфем. Матеріально    
виражені та нульові морфеми.  
Інтерфікс. 

2 

2 Поділ афіксів на   
словотворчі та  
формотворчі. 
Основа слова. 

Морфи та аломорфи. Продуктивні та     
непродуктивні афікси. Поняття про основу     
слова. Непохідна та похідна основа. Вільна      
та зв’язна основа. Основні зміни в морфемній       
будові слова: спрощення, перерозклад,    
ускладнення, субстантивація, адвербіалізація,   
декореляція.  

2 

3 Словотвір як  
учення про  
творення слів.  
Засоби 
словотвору. 

Словотвір як учення про творення слів і       
загальні принципи їх мотивації. Твірна     
основа та словотворчий формант.    
Словотвірний тип і словотвірне значення. 
Засоби словотвору в сучасній українській     
мові. 

2 

4 Різновиди 
морфологічного 
словотвору. 

Різновиди морфологічного словотвору:   
префіксальний, суфіксальний,  
суфіксально-префіксальний (конфіксальний),  
суфіксально-постфіксальний, 
суфіксально-префіксально-постфіскальний, 
безафіксний, абревіація та основоскладення і     
словоскладення (юкстапозиція). 

2 

5 Морфолого-синта
ксичний та  
лексико-синтаксич
ний і  
лексико-семантич
ний способи  
словотвору. 

Різновиди морфолого-синтаксичного  
способу: вербалізація, адвербіалізація,   
препозитивація, кон’юктивація,  
партикуляція, інтер’єктивація. 
Лексико-синтаксичний і  
лексико-семантичний способи творення слів.    
Словотвір як джерело збагачення лексичного     
складу української мови. Словотвірний    
аналіз слова. 

2 



 
Практичний модуль 

№ 
п/п 

Тема План Год
. 

1 Слово як об’єкт   
морфемного та  
словотвірного 
аналізу. Поняття  
про морфеміку  
сучасної 
української мови. 

Значущі частини слова-морфеми і їх роль у       
слові. Поділ слова на морфеми. Визначення      
кореневих і афіксальних, вільних і зв’язних      
морфем. Характеристика й аналіз    
афіксальних морфем. Визначення ролі    
інтерфіксів. 

2 

2 Поділ афіксів на   
словотворчі та  
формотворчі. 
Основа слова. 

Поняття про морфи та аломорфи.     
Продуктивні і непродуктивні афікси. 
Корінь слова незв’язаний і зв’язаний.     
Основа слова непохідна і похідна, вільна та       
зв’язана. Визначення основних змін у     
морфемній будові слова: спрощення,    
перерозкладу, ускладнення, субстантивації,   
адвербіалізації, декореляції.  

2 

3 Словотвір як учення   
про творення слів.   
Засоби словотвору. 

Поняття про твірну основу і словотворчий      
формант. Визначення словотвірних типів їх     
словотвірного значення в слові.    
Продуктивний і непродуктивний формант.    
Словотворчі засоби української мови.    
Словотвірний аналіз слів. 

2 

4 Різновиди 
морфологічного 
словотвору. 

Характеристика видів морфологічного   
словотвору: префіксального, суфіксального,   
суфіксально-префіксального, 
суфіксально-постфіксального, 
суфіксально-префіксально-постфіскального
, безафіксного, абревіації, основоскладення,    
словоскладення. Словотвірний аналіз слів. 

2 

5 Різновиди 
морфолого-синтакс
ичного способу  
словотвору. 

Характеристика кожного виду   
морфолого-синтаксичного способу:  
вербалізації, нумералізації, препозитивації,   
кон’юктивації, партикуляції,  
інтер’єктивації. 
Словотвірний аналіз слів. 

2 

6 Лексико-синтаксич
ний і  
лексико-семантични
й способи  
словотвору. 

Поняття про зрощення, його відмінність від      
основоскладення і словосполучення.   
Особливості лексико-семантичного  
словотвору. Різновиди семантичного   
словотворення: розщеплення, конденсація,   
умовна номінація. Словотвір як джерело     

2 



 

збагачення лексичного складу української    
мови. Словотвірний аналіз слів. 

Модуль самостійної роботи 
№ 
п/п 

Тема Види і форми роботи Год
. 

1 Морфеміка. Семантика морфем. Підготувати повідомлення. 3 
2 Структурні, семантичні й   

функціональні властивості  
кореня.  

Визначення структурних і   
семантичних властивостей  
кореневої морфеми. 

3 

3 Питання про функціональний   
статус суфіксів дієприкметників   
і дієприслівників. Афікси, що    
мають синкретичний  
функціональний характер.  
Питання про статус конфікса . 

Підготувати доповідь із   
презентацією. 

4 

4 Морф та аломорфи морфеми. Скласти порівняльну  
характеристику. 

3 

5 Структурна типологія основ.   
Семантична типологія основ.   
Функціональна типологія  
основ. 

Підготувати доповідь із   
презентацією.  
Морфемний аналіз слова. 

2 

6 Словотвір. Лексична деривація і    
формотворення. 

Підготувати тести до теми. 2 

7 Словотвірна пара.  
Словотвірний ланцюг.  
Словотвірне гніздо.  
Словотвірна парадигма.  
Словотвірна категорія. 

Підготувати повідомлення за   
теоретичним матеріалом. 

4 

8 Морфонологія і морфонологічні   
процеси при словотворенні. 

Дібрати приклади для   
ілюстрації схеми  
«Морфонологічні процеси, що   
супроводжують 
словотворення». 

2 

9 Способи словотвору.  Підготуйте повідомлення з   
презентацією теоретичного  
матеріалу. 

3 

10 Різновиди морфологічного  
словотвору. 

Скласти таблицю «Різновиди   
морфологічного словотвору».  
Дібрати приклади для   
ілюстрації всіх видів   
морфологічного словотвору. 

3 

11 Морфолог-синтаксичний спосіб  
творення слів. 

Скласти таблицю похідних, які    
виникають внаслідок переходу   

4 



 
 
 

Заочна форма навчання 
 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

слів з однієї частини мови в      
іншу. 

12 Лексико-синтаксичний спосіб  
словотвору. 
Лексико-семантичний спосіб  
творення слів. 

Скласти таблицю «Різновиди   
семантичного словотворення».  
Скласти тести до теми    
«Словотвір». 

3 

Змістовий модуль 3.  
Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія 

Лекційний модуль 
№ 
п/п 

Тема План Год 

1 Лексикологія сучасної  
української мови. 
 

Лексикологія як розділ мовознавства.    
Поняття про лексичну і фразеологічну     
систему.  
Лексема як основна одиниця лексичної     
системи. Типи лексичних значень слів у      
сучасній українській літературній мові.    
Багатозначні слова. Пряме і переносне     
значення слова. Основні типи    
переносних значень слів.  

1 

2 Омоніми.  
 

Омоніми повні (лексичні) та часткові     
(лексико-граматичні). Омофони,  
омоформи, омографи. Міжмовні   
омоніми. Розмежування омонімії та    
полісемії. Стилістичне використання   
омонімів. 

1 

3 Фразеологія як розділ 
мовознавства. 

Поняття про фразеологію як розділ     
мовознавства. Фразеологізм і слово.    
Типи фразеологізмів: фразеологічні   
зрощення, фразеологічні єдності,   
фразеологічні сполучення.  
Фразеологічний словник. Найважливіші   
праці з фразеології української мови. 

1 

Практичний модуль 
№ 
п/
п 

Тема План  Год
. 



 
 

1 Лексикологія 
сучасної української  
літературної мови. 
 

Поняття про лексичну і фразеологічну     
системи української мови.  
Тематичне групування слів, визначення їх     
належності до певної частини мови. 
Слова повнозначну, або самостійні, і слова      
неповнозначні, або службові. 
Пізнавальна цінність слова.  
Визначення лексичного й граматичного    
значення слів. Тлумачний словник/ 

1 

2 Фразеологія як розділ   
мовознавства.  
 

Фразеологізм і слово. Типи    
фразеологізмів.  
Основні ознаки фразеологізмів. Типи    
фразеологізмів: фразеологічні зрощення,   
фразеологічні єдності, фразеологічні   
сполучення. Пояснення значень   
фразеологізмів. Фразеологічний словник. 
 

1 

Модуль самостійної роботи 
№ 
п/п 

Тема Види і форми роботи Год. 

1 

Предмет і завдання лексикології    
сучасної української мови.   
Поняття про лексичну і    
фразеологічну систему.  

Опрацювати теоретичний  
матеріал, розробити блок-схему   
до нього. 1 

2 

Принципи виділення  
лексико-семантичних груп.  
Основні праці з питань    
лексикології та фразеології   
української мови. 

Аналіз принципів виділення   
лексико-семантичних груп. 

1 

3 

Слово як основна одиниця    
лексичної системи. Слово та    
поняття. Номінативна функція   
слова.  

Визначення в тексті типів    
лексичних значень слів.   
Визначення прямого і   
переносного значення слів. 

2 

4 

Поняття лексеми. Лексичне   
значення слова в сучасній    
українській мові: однозначні   
слова, слова-терміни. 

Аналіз однозначних слів,   
слів-термінів у текстах.  2 

5 

Багатозначні слова. Пряме й    
переносне значення слова.  
Основні типи переносних   
значень: метафора, метонімія,   
синекдоха. 

Аналіз багатозначних слів та    
переносних значень: слова   
метафори, метонімії, синекдохи   
у текстах. 

2 



6 

Омоніми. Пароніми. Аналіз омонімів та паронімів із     
використанням відповідних  
контекстів і лексикографічних   
характеристик. Парономазія. 

4 

7 

Антоніми. Синоніми. Аналіз паронімів із   
використанням відповідних  
контекстів і лексикографічних   
характеристик. Парономазія. 

4 

8 Склад лексики української мови    
з погляду походження. 

Укласти тлумачний словник   
сучасних іншомовних термінів. 2 

9 

Старослов’янізми в українській   
мові. 

З’ясування фонетичних і   
словотворчих ознак  
старослов’янізмів. 
Скласти таблицю «Ознаки   
старослов’янізмів» 

2 

10 

Лексичні запозичення зі   
слов’янських і неслов’янських   
мов. 

Визначення фонетичних і   
морфологічних ознак слів,   
засвоєних з європейських та    
тюркських мов.  
Інтернаціоналізми і кальки в    
українській мові.  
Підготувати повідомлення з   
презентацією. 

2 

11 Лексика сучасної української   
мови з погляду вживання. 

Підготувати повідомлення 2 

12 

Архаїзми, історизми. Характеристика архаїзмів та   
історизмів.  
З’ясування стилістичної ролі   
архаїзмів, історизмів у текстах.    
Скласти словник  
найуживаніших історизмів. 

1 

13 
Неологізми загальномовні та   
художньо-індивідуальні. 

Скласти словник  
індивідуальних (авторських)  
неологізмів поетів ХХ століття. 

1 

14 

Стилістично-маркована 
лексика. 
Науково-термінологічна 
лексика. Професіоналізми.  
Ділова лексика.  
Емоційно-експресивна лексика. 

Скласти словник  
науково-педагогічної 
термінології. Дібрати приклади   
з газет та журналів    
професіоналізмів. Стилістичне  
використання жаргонізмів,  
просторічних слів, арготизмів,   
поетизмів. 

2 

15 Лексикографія. Основні  
словники української мови. 

Скласти список словників   
української мови 4 



 

16 Розвиток української  
лексикографії. 

Підготувати доповідь. 3 

17 Фразеологія. Класифікація  
фразеологічних одиниць. 

Скласти тести. Підготувати   
повідомлення. 4 

18 

Лексичне значення слова і    
значення фразеологізму.  
Лексико-граматичні зміни  
фразеологічних одиниць. 

Підготувати короткий  
фразеологічний словник  
найуживаніших фразеологізмів.  
Розробити таблицю змін у    
фразеологічних одиницях. 

4 

19 
Багатозначність фразеологізмів. Скласти короткий словник   

фразеологічних синонімів і   
антонімів. 

3 

20 Джерела фразеології. Підготувати презентацію. 3 

Змістовий модуль 4. 
Морфеміка. Словотвір 

Лекційний модуль 
№ 
п/
п 

Тема План  Го
д  

1 Слово як об’єкт   
морфемного та  
словотвірного 
аналізу. Поняття про   
морфеміку сучасної  
української мови. 

Поняття про морфеміку сучасної    
української мови. Слово як об’єкт     
морфемного аналізу. Морфема як    
мінімальна значуща одиниця в слові.     
Кореневі й афіксальні морфеми. Вільні та      
пов’язані кореневі морфеми.  
Типи афіксальних морфем. Матеріально    
виражені та нульові морфеми.  
Інтерфікс. 

1 

2 Словотвір як учення   
про творення слів.   
Засоби словотвору. 

Словотвір як учення про творення слів і       
загальні принципи їх мотивації. Твірна     
основа та словотворчий формант.    
Словотвірний тип і словотвірний тип і      
словотвірне значення. 
Засоби словотвору в сучасній українській     
мові. 

1 

3 Різновиди 
морфологічного 
словотвору. 

Різновиди морфологічного словотвору:   
префіксальний, суфіксальний,  
суфіксально-префіксальний 
(конфіксальний), 
суфіксально-постфіксальний, 
суфіксально-префіксально-постфіскальний
, безафіксний, абревіація та    

1 



 

 

основоскладення і словоскладення   
(юкстапозиція). 

Практичний модуль 
№ 
п/п 

Тема План Год
. 

1 Слово як об’єкт   
морфемного та  
словотвірного 
аналізу. Поняття  
про морфеміку  
сучасної 
української мови. 

Значущі частини слова-морфеми і їх роль у       
слові. Поділ слова на морфеми. Визначення      
кореневих і афіксальних, вільних і зв’язних      
морфем. Характеристика й аналіз    
афіксальних морфем. Визначення ролі    
інтерфіксів. 

1 

2 Словотвір як учення   
про творення слів.   
Засоби словотвору. 

Поняття про твірну основу і словотворчий      
формант. Визначення словотвірних типів їх     
словотвірного значення в слові.    
Продуктивний і непродуктивний формант.    
Словотворчі засоби української мови.    
Словотвірний аналіз слів. 

1 

Модуль самостійної роботи 
№ 
п/п 

Тема Види і форми роботи Год
. 

1 Морфеміка. Семантика морфем. Підготувати повідомлення 4 

2 
Кореневі й афіксальні морфеми. 
  

Визначення кореневих і   
афіксальних, вільних і зв’язних    
морфем.  

4 

3 

Типи афіксальних морфем. Характеристика й аналіз   
афіксальних морфем.  
Продуктивні і непродуктивні   
афікси. Визначення ролі   
інтерфіксів. 

4 

4 

Поділ афіксів на формотворчі 
та словотворчі. 

Питання про функціональний   
статус суфіксів дієприкметників   
і дієприслівників. Афікси, що    
мають синкретичний  
функціональний характер.  
Питання про статус конфікса . 

4 

5 
Морф та аломорфи морфеми. Поняття про морфи та    

аломорфи. Скласти порівняльну   
характеристику. 

4 

6 

Основа слова непохідна та    
похідна, вільна і зв’язна. Зміни     
в морфемній будові слова. 

Основа слова непохідна і    
похідна, вільна та зв’язана.    
Визначення основних змін у    
морфемній будові слова:   

4 



 
 

 

спрощення, перерозкладу,  
ускладнення, субстантивації,  
адвербіалізації, декореляції.  
Скласти таблицю з прикладами    
«Зміни в морфемній будові    
слова». 

7 

Морфонологія і морфонологічні   
процеси при словотворенні. 

Дібрати приклади для   
ілюстрації схеми  
«Морфонологічні процеси, що   
супроводжують 
словотворення». 

4 

8 
Словотвір. Твірна основа та    
словотворчий формант. 

Підготувати запитання до теми.    
Виділення твірної основи та    
словотворчих афіксів 

4 

9 Словотвірний тип і словотвірне    
значення. 

Підготувати повідомлення за   
теоретичним матеріалом. 4 

10 

Словотвірна пара.  
Словотвірний ланцюг.  
Словотвірне гніздо.  
Словотвірна парадигма.  
Словотвірна категорія. 

Підготувати повідомлення за   
теоретичним матеріалом. 

5 

11 
Способи словотвору.  Підготуйте повідомлення з   

презентацією теоретичного  
матеріалу.  

5 

12 

Різновиди морфологічного  
словотвору. 

Скласти таблицю «Різновиди   
морфологічного словотвору».  
Дібрати приклади для   
ілюстрації всіх видів   
морфологічного словотвору. 

5 

13 

Морфолог-синтаксичний спосіб  
творення слів. 

Скласти таблицю похідних, які    
виникають внаслідок переходу   
слів з однієї частини мови в      
іншу. 

5 

14 

Лексико-семантичний спосіб  
творення слів.  
Лексико-синтаксичний спосіб  
словотвору. 

Скласти таблицю «Різновиди   
семантичного словотворення».  
Скласти тести до теми    
«Словотвір». 

4 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 

 
Система оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю  

 
Рівень, шкала, 
ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  
А  

100-90 балів, 
відмінно (5) 

 

Студент має глибокі, міцні й системні знання з усього         
теоретичного курсу, чітко формулює дефініції, використовуючи      
спеціальну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом,      
розуміє мету і завдання навчальної дисципліни, вміє застосовувати        
здобуті теоретичні знання в усіх видах лінгвістичного аналізу, уміє         
синтезувати знання з окремих параграфів, дає розгорнуту       
аргументацію кожного з теоретичних положень, покликаючись на       
думку вчених. Студент демонструє уміння визначати, оцінювати й        
пояснювати основні теоретичні положення, добирати й      
обґрунтовувати належність прикладів до певної категорії;      
порівнює, узагальнює, систематизує, інтерпретує готову наукову      
інформацію, виділяє головне, моделює мовні явища. Студент       
опрацював рекомендовану до курсу основну і додаткову       
літературу, демонструє вміння підтверджувати теоретичний     
матеріал прикладами, а також уміння і навички працювати з         
науковою літературою. Мовлення студента відповідає нормам      
української літературної мови та науковому стилю мовлення. 

Вище середнього,  
В 

 89-83 бали, добре 
(4) 

 

Відповідь студента інформативно повна, послідовна,     
аргументована. Студент знає теоретичний матеріал, покликається      
на думку дослідників, використовую фахову термінологію, вільно       
володіє понятійним апаратом, чітко формулює дефініції, вдало       
добирає приклади, однак припускається окремих неточностей у       
викладі теорії, відсутність виразної особистісної позиції. Студент       
опрацював основну рекомендовану літературу до курсу, володіє       
нормами літературної мови. 

Середній, 
 С  

82-74 бали,  
добре (4) 

 

Студент оволодів програмним матеріалом курсу повністю.      
Відповідь студента повна й аргументована, спирається на праці        
вчених. Студент виявляє вміння аналізувати інформацію, добуту з        
різних джерел, систематизувати її, добирати належні приклади для        
обґрунтування теоретичних положень. Однак припускається     
помилок в обґрунтуванні деяких теоретичних положень, допускає       
неточності у формулюванні висновків. Мовлення студента      
відповідає нормам української літературної мови. 

Достатній, 
D  

73-64 бали, 
 задовільно (3) 

 

Студент знає основні теми курсу, але відповідь не повна і          
недостатньо аргументована, іноді не підкріплена прикладами, за       
обсягом відповідь складає дещо більше половини норми,       
характеризується повною завершеністю, зв’язністю, проте є      
недоліки за низкою показників: неповнота і поверховість у        
розкритті теми, порушення послідовності викладу та      
формулюванні висновків, бракує єдності стилю й системи у        
викладі, відсутня самостійність суджень. Мова студента містить       
стилістичні і граматичні помилки, не дотримується наукового       
стилю мовлення. 



 
Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

 

Достатній, 
E  

63-60 балів, 
задовільно (3) 

Студент допускає порушення у викладі теоретичного матеріалу,       
теоретичні положення висвітлює поверхово і непереконливо,      
порушує послідовність і логічність викладу матеріалу, відсутні       
приклади для аргументації положень теоретичного матеріалу.      
Студент лише частково опрацював рекомендовану літературу, тому       
засвоїв значну частину теорії, але безсистемно. 
Мова студента містить стилістичні і граматичні помилки, не        
дотримується наукового стилю мовлення. 

Початковий, 
FХ 

59-35 балів, 
незадовільно (2) 

 

Студент має фрагментарні знання окремих частин курсу,       
помиляється у формулюванні дефініцій, має несформований      
понятійний апарат, допускає неправильні покликання на думку       
вчених, помиляється у тлумаченні; практично не володіє       
термінологією, допускає фактичні помилки при узагальненні та у        
всіх видах лінгвістичного аналізу. Студент не виконав вимог        
програми, не опрацював літературу рекомендовану для      
самостійного вивчення, не здатен самостійно виконати практичне       
завдання і зробити висновки. 

Початковий, 
F 

34-1 бал, 
незадовільно (1) 

 

Студент повністю не опрацював програмний матеріал, у його        
відповіді відсутня система теоретичних знань. Він частково       
відповідає на поставлені запитання, але сам неспроможний логічно        
і послідовно викласти матеріал, навести приклади. Студент не        
обізнаний з рекомендованою літературою, тому не володіє       
термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. У       
мовленні студента трапляються лексичні й граматичні помилки,       
відчувається брак достатнього словникового запасу, тому      
порушується науковий стиль викладу. 

Рівень, шкала, 
ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  
А  

100-90 балів, 
відмінно (5) 

 

Студент відмінно володіє теоретичним матеріалом, його відповідь       
відзначається повторною і вичерпністю знання матеріалу; він       
виявляє вміння вмотивовувати власне бачення аналізованих питань,       
покликаючись на думки вчених. При викладі теоретичного матеріалу        
студент виявляє належний рівень логічності та доказовості,       
наявність самостійних міркувань і висновків, що свідчить, що він         
ознайомився з рекомендованою до курсу науковою літературою, а        
також запропонованою до опрацювання додатковою літературою і       
використовує здобуту інформацію при висвітлені питання.      
Теоретичні положення підкріплені конкретними прикладами.     
Студент уміє застосувати теоретичні знання на практиці, пов’язуючи        
його з суміжними темами. Практичні завдання в аудиторії і задані          
додому виконав повністю. На додаткові запитання викладача       
відповідає чітко, послідовно, аргументовано. Студент уміє робити       
самостійні висновки, висловлює гіпотези, дискутує й аргументує,       
посилаючись на першоджерела. 

Вище 
середнього,  

В 

Студент знає проблемні питання, відповідь його повна й        
аргументована, свідчить про міцні знання матеріалу. У викладі        
використовує різні погляди вчених на обговорювану тему. Студент        
опрацював рекомендовану до курсу основну літературу, чутко       



 
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів  

 

 89-83 бали, 
добре (4) 

 

відповідає на поставлені викладачем додаткові питання. Відповідь       
студента логічна, структурована. Свої теоретичні знання студент       
уміє застосовувати на практиці. Проте допускає деякі неточності у         
формулювання узагальнень та висновків й у використанні       
понятійного апарату. 

Середній, 
 С  

82-74 бали,  
добре (4) 

 

Студент виявляє знання повного обсягу матеріалу, висвітлює різні        
точки зору на обговорювану тему. Він опрацював основну        
рекомендовану літературу, ознайомився з додатковою, але у викладі        
матеріалу допускається помилки у визначенні значимості того чи        
іншого джерела. На додаткові питання студент не завжди відповідає         
правильно, або не завжди підкріплює відповідь прикладами. У        
цілому студент вільно орієнтується в матеріалі, але інколи        
припускається одиничних помилок. 

Достатній, 
D  

73-64 бали, 
 задовільно (3) 

 

Студент у викладі теоретичного матеріалу допускає деякі       
порушення, відповідь студента неповна, поверхова, недостатньо      
аргументована. Студент знає значну частину матеріалу, але ці знання         
мають не системний характер. На додаткові питання викладача не         
завжди дає правильну, точну відповідь. Знає стандартні дефініції,        
основну термінологію теми. У мові викладу трапляються граматичні        
і стилістичні помилки. 

Достатній, 
E 

 63-60 балів, 
задовільно (3) 

Відповідь студента не повна, поверхова, значна частина матеріалу не         
опрацьована. Матеріал студентом засвоєний на рівні невпевненого       
переказування, вивчене відтворює не завжди логічно й послідовно,        
але доцільно наводить приклади, знає основні дефініції і        
термінологію теми. Мова містить лексичні і граматичні помилки,        
неправильне слововживання.  

Початковий, 
FХ 

59-35 балів, 
незадовільно 

(2) 
 

Студент не володіє знанням матеріалу, допускає неточності і        
помилки при посиланні на факти і приклади. На додаткові питання          
відповідає лише частково. Студент не обізнаний з рекомендованою        
літературою, тому не володіє термінологією і не здатен        
сформулювати дефініції. Мовлення студента відзначається бідністю,      
відчувається брак достатнього словникового запасу. 

Початковий, 
F 

34-1 бал, 
незадовільно 

(1) 

Студент повністю не знає фактичного матеріалу, неправильно       
витлумачує факти, подає помилкову аргументацію, на додаткові       
питання дає неправильну відповідь. Виявляє слабке володіння       
нормами сучасної української літературної мови.  

Рівень, шкала, 
ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  
А  

100-90 балів, 
відмінно (5) 

 

Студент повно і всебічно розкриває винесені для самостійного        
опрацювання питання, вільно оперує поняттями і термінологією,       
демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо        
відповідної теми і може аргументовано її доводити Усі види         
практичних завдань правильно виконані та оформлені належним       
чином. 

Вище 
середнього,  

В 

Загалом студент повно розкриває винесені для самостійного       
опрацювання питання, вільно оперує поняттями і термінологією,       
демонструє належні знання джерел, має власну думку щодо        
відповідної теми, однак недостатньо аргументовано її доводить.       



 
Критерії оцінювання виконання студентами контрольних робіт  

 

 89-83 бали, 
добре (4) 

 

Усі види практичних завдань правильно виконані та оформлені        
належним чином, проте трапляються поодинокі помилки у       
виконанні. 

Середній, 
 С  

82-74 бали,  
добре (4) 

 

Студент розкриває винесені для самостійного опрацювання      
питання, оперує поняттями і термінологією, демонструє знання       
джерел, має власну думку щодо відповідної теми, однак не може її           
довести. Усі види практичних завдань виконані та оформлені        
належним чином, проте допущено помилки у виконанні завдань. 

Достатній, 
D  

73-64 бали, 
 задовільно (3) 

 
 

Студент розкриває не всі питання, винесені для самостійного        
опрацювання, невпевнено оперує поняттями і термінологією,      
демонструє знання більшості джерел. При виконанні практичних       
завдань припускається помилок, виконані завдання оформлені      
належним чином, однак деякі завдання не виконані. 

Достатній, 
E  

63-60 балів, 
задовільно (3) 

 

Студент розкриває окремі питання, винесені для самостійного       
опрацювання, недостатньо розуміє їх сутність, намагається робити       
висновки, але при цьому припускається помилок, матеріал       
викладає нелогічно. Завдання, винесені на самостійне      
опрацювання, виконані лише на 50%, допущено помилки при їх         
оформленні. 

Початковий, 
FХ 

59-35 балів, 
незадовільно (2) 
 

Студент у загальних рисах розкриває питання, винесені для        
самостійного опрацювання, не розуміє їх сутність, намагається       
робити висновки, але при цьому припускається помилок, матеріал        
викладає нелогічно. Виконуються лише окремі завдання, винесені       
на самостійне опрацювання, не дотримуючись вимог при їх        
оформленні. 

Початковий, 
F 

34-1 бал, 
незадовільно (1) 

Студент повністю не знає матеріал, винесений на самостійне        
опрацювання. Не виконані завдання, винесені на самостійне       
опрацювання. 

Рівень, шкала, 
ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  
А  

100-90 балів, 
відмінно (5) 

Студент ґрунтовно засвоїв програмний матеріал, повністю та       
правильно виконав усі завдання контрольної роботи; робота       
оформлена належним чином (відсоток правильних відповідей      
86-100 %). 

Вище 
середнього,  

В 
 89-83 бали, 

добре (4) 

Студент правильно та повністю виконав завдання контрольної       
роботи, проте допустив незначні помилки, деякі неточності; робота        
оформлена належним чином (відсоток правильних відповідей      
79-85 %). 

Середній, 
 С  

82-74 бали,  
добре (4) 

Студент повністю, однак з деякими помилками виконав завдання        
контрольної роботи; допустив неточності при виконанні завдань,       
робота оформлена в довільному порядку (відсоток правильних       
відповідей 71-78%). 

Достатній, 
D  

73-64 бали, 

Студент не повністю виконав завдання контрольної роботи,       
допустив помилки, у роботі наявні деякі неточності, що свідчить         



 
Критерії оцінювання диктантів 

 

 

 

 задовільно (3) про недостатнє засвоєння теоретичного матеріалу (відсоток      
правильних відповідей 64-70 %). 

Достатній, 
E  

63-60 балів, 
задовільно (3) 

Студент виконав не усі завдання контрольної роботи, допустив        
значні помилки, що свідчить про недостатнє засвоєння       
теоретичного матеріалу (відсоток правильних відповідей 56-63 %). 

Початковий, 
FХ 

59-35 балів, 
незадовільно (2) 

Студент не виконав завдання контрольної роботи або виконав із         
суттєвими помилками, що свідчить про незнання теоретичного       
матеріалу (відсоток правильних відповідей 27-55 %). 

Початковий, 
F 

34-1 бал, 
незадовільно (1) 

Студент не виконав завдання контрольної роботи (відсоток       
правильних відповідей 0-26%) 

Кількість помилок Оцінка 
І—ІІ курс (210 слів) 

0/0 А 5 (відмінно) 
0/1, 0/2 В 4 (добре)  
½, 1/1 С 4 (добре) 
2/1, 2/2 D 3 (задовільно) 
2/3, 3/3 Е 3 (задовільно) 
0/4, 4/0 F X 2, 1  (незадовільно)  

ІІІ курс (250 слів) 
0/0 А 5 (відмінно) 
0/1 В 4 (добре)  
1/1 С 4 (добре) 
2/2 D 3 (задовільно) 
2/3 Е 3(задовільно) 
3/4 F X 2, 1  (незадовільно)  

4 курс (280 слів) 
0/0 А 5 (відмінно) 
0/1 В 4 (добре) 
1/0 С 4 (добре) 
1/1 D 3 (задовільно) 
1/2 Е 3 (задовільно) 
2/3 F X 2, 1 (незадовільно) 



Критерії оцінювання тестових завдань 

Час виконання 80 хвилин 
Структура тесту 

Тест складається з 30 завдань, за які студент може набрати 46 тестових балів. 
За умови успішного розв’язання тестових завдань, студент може набрати від 23 до 46             
тестових балів. Студентові, який набрав від 1 до 22 тестових балів, тест не зараховується. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань 
Оцінка «відмінно» – студент дав не менше 90% правильних відповідей. 
Оцінка «добре» – студент дав не менше 70% правильних відповідей. 
Оцінка «задовільно» – студент дав не менше 50% правильних відповідей. 
Оцінка «незадовільно» – студент дав менше 50% правильних відповідей. 

 

 
 
 

Тестовий 
бал 

Бал за  
100-бально

ю  
шкалою 

оцінювання 

Оцінка  
за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 
бал 

Бал за  
100-бально

ю  
шкалою 

оцінювання 

Оцінка  
за шкалою 

ХДУ 

46 100 А 
відмінно 

22 59  
45 97 21 56 FX 

Незадовільн
о 
 

44 95 20 52 
43 93 19 49 
42 91 18 45 
41 89 В 

добре 
17 42 

40 86 16 38 
39 84 15 35 
38 82 14 34 
37 80 С 

добре 
13 29 X 

незадовільно 36 78 12 26 
35 76 11 23 
34 74 10 21 
33 72 9 19 
32 71 D 

задовільно 
8 17 

31 69 7 15 
30 67 6 13 
29 67 5 10 
28 65 4 8 
27 64 Е 

задовільно 
3 6 

26 63 2 4 
25 62 1 2 
24 61 0 1 
23 60   



Критерії оцінювання тестових завдань 

Структура тесту 
Тест складається з 50 завдань, за які студент може набрати 75 тестових балів. 
За умови успішного розв’язання тестових завдань, студент може набрати від 38 до 75             
тестових балів. Студентові, який набрав від 1 до 37 тестових балів, тест не зараховується. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань 
Оцінка «відмінно» – студент дав не менше 90% правильних відповідей. 
Оцінка «добре» – студент дав не менше 70% правильних відповідей. 
Оцінка «задовільно» – студент дав не менше 50% правильних відповідей. 
Оцінка «незадовільно» – студент дав менше 50% правильних відповідей. 
Тестовий 

бал 
Бал за  

100-бальною  
шкалою 

оцінювання 

Оцінка  
за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 
бал 

Бал за  
100-бальною  

шкалою 
оцінювання 

Оцінка  
за шкалою 

ХДУ 

75 100 А 
відмінно 
 

37 59  
74 98 36 48 FX 

незадовільно 73 97 35 46 
72 96 34 45 
71 94 33 44 
70 93 32 42 
69 92 31 41 
68 90 30 40 
67 89 В 

добре 
29 39 

66 88 28 38 
65 86 27 37 
64 85 26 34 
63 84 25 33 
62 82 24 32 
61 81 С 

добре 
 

23 30 
60 80 22 29 
59 78 21 28 
58 77 20 26 
57 76 19 25 
56 74 D 

задовільно 
18 24 X 

незадовільно 55 73 17 22 
54 72 16 21 
53 73 15 20 
52 70 14 18 
51 68 13 17 
50 70 12 16 
49 68 11 14 
48 66 10 13 
47 65 9 12 
46 64 8 10 
45 63 Е 

задовільно 
7 9 

44 62 6 8 
43 61 5 6 
42 60 4 5 
41 63 3 4 
40 62 2 2 
39 61 1 1 



 
38 60   
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