
 

 
 

 



 



 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 8 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

 

Змістових модулів: 4 

Спеціальність 

035.01 Філологія (українська 

мова та література) 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин: 

240 годин 

 

Семестр  

3-й, 4-й 3-й, 4-й 

Лекції 

44 18 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 2 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські 

38 10 

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

158 212 

Вид контролю: екзамен, 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 34% / 66% 

для заочної форми навчання – 12% / 88% 

 

  



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мета курсу ‒ поглибити знання студентів із сучасної української літературної мови; 

сформувати в них погляд на мову як на системно-структурне явище; допомогти їм ґрунтовно 

оволодіти граматичними категоріями; спрямувати студентів на розвиток лінгвістичного 

мислення, поглиблене засвоєння мовних законів і явищ, граматичної термінології, на 

вивчення морфології як розділу сучасної української мови. 

Теоретичні завдання курсу ‒ формувати у майбутніх філологів творчий підхід до 

вивчення мовних явищ, мовно-ціннісні орієнтації; ознайомити з науковими засадами й 

основними положеннями сучасної української літературної мови; вивчити граматичні явища 

і тенденції; розвивати гуманітарно-філологічне мислення.  

Практичні завдання курсу ‒ сприяти виробленню у студентів навичок системного 

аналізу мовних явищ, оволодінню граматичними й морфологічними нормами сучасної 

української літературної мови. 

 

Програмні компетентності 

1. Знання та розуміння предметної області, усвідомлення особливостей професійної 

діяльності. 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

4. Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії 

української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, практиці навчання 

української мови й літератури. 

5. Здатність вільно володіти українською мовою, адекватно використовувати мовні ресурси, 

демонструвати сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової і 

міжособистісної комунікації, володіти різними засобами мовної поведінки в різних 

комунікативних контекстах. 

6. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати різні 

методи й методики аналізу тексту. 

7. Здатність власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, 

повагою й любов’ю до української мови, літератури, історії виховувати національно 

свідомих громадян України. 

 

Програмні результати навчання 

Після засвоєння розділів «Граматика. Морфологія» курсу сучасної української 

літературної мови студент: 

1. Знає сучасні філологічні й дидактичні засади навчання української мови і літератури.  

2. Знає основні функції й закони розвитку мови як суспільного явища, різнорівневу 

(системну) організацію української мови та її норми, особливості використання мовних 

одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності.  

3. Уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема 

цифровими), знаходити, обробляти, систематизувати й застосовувати в професійній 

діяльності сучасну наукову інформацію, бібліографію, комп’ютерні технології. 

4. Володіє комунікативною компетентністю з української мови (лінгвістичний, 

соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських 

рекомендацій із мовної освіти), здатний вдосконалювати та підвищувати власний 

компетентнісний рівень. 

5. Навчається впродовж життя і вдосконалює з високим рівнем автономності набуту під час 

навчання кваліфікацію.  

  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 240 годин або 8 кредитів ECTS.  



3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Граматика. Граматика сучасної української літературної мови як учення про її 

морфологічну та синтаксичну будову. Морфологія та синтаксис як розділи граматики. 

Основні граматичні поняття: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія, 

граматичне значення слова у його відношенні до лексичного. Способи вираження 

граматичного значення слова граматичною формою слова. Синтетичні й аналітичні форми 

слів. Граматичні категорії. Системи граматичних категорій у сучасній українській 

літературній  мові. Морфологічні, синтаксичні та лексико-граматичні категорії. Поняття 

грамеми. 

Морфологія. Морфологія як граматичне вчення про систему форм слова та засоби їх 

вираження. Поняття про словоформу. Взаємозв’язок між словом    і словоформою. Частини 

мови та принципи їх виділення в українській мові. Повнозначні та службові частини мови. 

Проблема займенникових слів, нечастиномовні слова-морфеми і слова-речення, ступені й 

різновиди взаємопереходу частин мови.         

Іменник. Іменник як частина мови. Семантико-граматичні ознаки його  виділення. 

Лексико-граматичні розряди іменників: іменники власні та загальні назви, назви істот і 

неістот, конкретні, абстрактні та збірні іменники, іменники з речовинним значенням. Перехід 

іменників одного розряду до іншого. 

Граматичні категорії іменника. Категорія роду, її значення,  морфологічне, синтаксичне 

та лексичне вираження.  Формально-граматичні та значеннєві принципи розподілу іменників 

за родами. Іменники спільного та подвійного роду. Хитання в роді іменників. 

Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що мають 

форму тільки однини або форму тільки множини. Категорія збірності й одиничності. 

Залишки форм двоїни. Роль наголосу у вираженні категорії числа. 

Категорія відмінка. Відмінкова система сучасної української літературної мови. 

Кличний відмінок у парадигмі іменника. Основні значення відмінків. 

Словозміна іменників. Поняття про парадигму іменників. Повна та неповна парадигма. 

Принципи поділу іменників на відміни та групи. Характеристика парадигм іменників І, II, ІІІ 

та IV відмін. Розмежування варіантів відмінкових форм. Невідмінювані іменники. 

Відмінювання іменників pluralia tantum. Іменники з ознаками прикметникової парадигми. 

Словотвір іменників. 

Прикметник. Поняття про прикметник як частину мови. Специфіка граматичних 

категорій прикметника. Лексико-граматичні розряди прикметників: якісні, відносні, 

присвійні. Питання про порядкові прикметники.  Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних ‒ у відносні та якісні. 

Короткі та повні форми прикметників. Стягнені та нестягнені форми повних 

прикметників. Ступені порівняння  якісних прикметників. 

Особливості відмінювання та правопису прикметників. Творення та значення вищого й 

найвищого ступенів порівняння. Аналітичні форми ступенів порівняння. 

Відмінювання прикметників твердої та м’якої групи. Проблема кількості відмінюваних 

грамем прикметника. Особливості відмінювання та правопису прикметників на -лиций. 

Словотвір якісних, відносних, присвійних прикметників. Творення прикметників від 

географічних назв. Прикметники, утворені складанням основ, їх правопис. Перехід 

прикметників у іменники.  

Числівник. Проблема частиномовної природи числівника. Розмежування числівників 

та інших слів із кількісним  значенням. Числівник як частиномовна морфологічна периферія. 

Специфіка вияву граматичних категорій числівника.  

Функціональні розряди числівників: означено-кількісні та неозначено-кількісні 

(власне-кількісні, збірні, дробові, неозначені). Особливості їх уживання. Питання про 

порядкові числівники. Морфологічні групи числівників: прості, складні та складені. 



Відмінювання різних розрядів числівників. Аналіз специфіки парадигм кількісних 

числівників у сучасній українській літературній мові. Синтаксичні функції числівників. 

Займенник. Займенникові слова в системі частин мови. Співвідношення 

займенникових слів за значенням, морфологічними ознаками та синтаксичною роллю в 

реченні з іншими частинами мови ‒ іменниками, прикметниками, числівниками. 

Лексико-граматичні розряди займенникових слів. Граматичні категорії займенникових 

слів, їх відмінювання. Специфічні випадки функціонування займенникових слів. Явище 

прономіналізації. Особливості наголошування займенникових слів. Словотвірні 

характеристики займенникових слів. 

  Дієслово. Поняття про дієслово як частину мови. Система дієслівних утворень у 

сучасній українській літературній мові. Неозначена форма дієслова. Типи дієслівних основ. 

Поділ дієслів на класи за співвідношенням з основами інфінітива, теперішнього часу. Поділ 

дієслів на дієвідміни. 

Категорія виду дієслова. Протиставлення форм доконаного та недоконаного виду у 

видовій парі. Способи творення форм доконаного та недоконаного виду. 

Загальнодієслівна категорія перехідності-неперехідності дієслова. Перехідні дієслова та 

засоби їх вираження. Неперехідні дієслова та засоби їх вираження. 

Категорія стану дієслова та її зв’язок з перехідністю-неперехідністю. Дієслова 

активного стану, засоби їх вираження. Дієслова пасивного та зворотно-середнього стану. 

Категорія особи. Безособові дієслова. Дієслова з неповною особовою парадигмою.  

Категорія часу дієслова. Система дієслівних часів у сучасній українській літературній 

мові, їх творення та значення. Пряме та переносне вживання часових форм дієслова. 

Категорія способу дієслова. Дійсний, умовний та наказовий способи, їх творення та 

значення. Словотвір дієслів. 

Дієприкметник. Дієприкметник як проміжний розряд між дієсловом і прикметником. 

Граматичні категорії дієприкметника. Творення дієприкметників. Активні дієприкметники 

теперішнього часу, їх значення та вживання. Пасивні дієприкметники минулого часу обох 

видів. Перехід дієприкметників у іменники та прикметники. Дієслівні форми на -но, -то. 

Дієприслівник. Дієприслівник як проміжний розряд між дієсловом і прислівником. 

Дієслівні та прислівникові характеристики дієприслівника. Значення дієприслівників 

доконаного та недоконаного видів. Творення та синтаксична роль дієприслівників. Перехід 

дієприслівників у прислівники та прийменники. 

Прислівник. Значення прислівників як слів, що виражають статичну ознаку іншої 

ознаки. Морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівників. Групи прислівників за 

значенням. Ступені порівняння означальних прислівників. 

Творення прислівників (від прикметників, іменників, числівників, займенників, 

дієслів). Перехід у прислівники інших частин мови. Перехід прислівників у прийменники, 

сполучники, частки.   

Слова категорії стану та їх місце в системі частин мови. Модальні слова і їх групи за 

значенням і вживанням. Синтаксична роль модальних слів. 

Службові слова. Нечастиномовний статус службових слів. 

Прийменник. Прийменники як слова, що виражають відношення (просторові, часові та 

інші)  між повнозначними словами. Основні підходи до визначення статусу прийменника. 

Морфологічний склад прийменників. Перехід самостійних слів і словосполучень у 

прийменники. Уживання прийменників з певними відмінками іменників і субстантивованих 

слів. Полісемія прийменників.  Синонімія прийменників. 

Сполучник. Сполучники як слова, що виражають зв’язок між словами в реченні, між 

частинами речень. Основні підходи до визначення статусу сполучника. Синтаксичні функції 

сполучників. Морфологічний склад сполучників. 

Сполучники сурядності й підрядності, їх групи. Сполучні слова, їх відмінність від 

сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники. 



Частка. Частки як слова, що вносять певні відтінки у значення слів. Проблема 

лінгвістичного статусу часток. Групи часток за значенням. Функції часток. Частки 

словотворчі і формотворчі. Правопис часток у сучасній українській літературній мові. 

Вигук. Проблема статусу вигуку у теоретичному мовознавстві. Вигуки як слова, що 

виражають емоції та волевиявлення, їх роль у реченні. Групи вигуків за значенням, їх 

уживання. Перехід у вигуки повнозначних слів. 

  



4. СТРУКТУРА 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. 

Змістовий модуль 1. Граматика. Іменник.   

Тема 1. Граматика  14 2 2   10 14 2    12 

Тема 2. Морфологія  10 2    8 10     10 

Тема 3. Іменник  26 6 6   14 26 2 2   22 

Разом за змістовий 

модуль 1 
50 10 8   32 50 4 2   44 

Змістовий модуль 2. Прикметник. Числівник. Займенник.   

Тема 1. 

Прикметник 22 4 4   14 22 2 2   18 

Тема 2. Числівник 22 4 4   14 22 2    20 

Тема 3. Займенник  22 4 4   14 22     22 

Разом за змістовий 

модуль 2 
66 12 12   42 66 4 2   60 

Змістовий модуль 3. Дієслово. Прислівник.    

Тема 1. Дієслово 24 6 4   14 24 2 2   20 

Тема 2. 

Дієприкметник 
14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 3. 

Дієприслівник 
14 2 2   10 14 2    12 

Тема 4. Прислівник 22 4 4   14 22 2 2   18 

Разом за змістовий 

модуль 3 
74 14 12   48 74 8 6   60 

Змістовий модуль 4. Службові слова.    

Тема 1. 

Прийменник 
16 2 2   12 16 2    14 

Тема 2. Сполучник 12 2 2   8 12     12 

Тема 3. Частка 12 2 2   8 12     12 

Тема 4. Вигук  10 2    8 10     10 

Разом за змістовий 

модуль 4 
50 8 6   36 50 2    48 

Усього годин  240 44 38   158 240 18 10   212 

 



5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1.   

Граматика. Іменник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Граматика   Граматика сучасної української літературної 

мови як учення про її морфологічну та 

синтаксичну будову. Морфологія та 

синтаксис як розділи граматики. Основні 

граматичні поняття: граматичне значення, 

граматична форма, граматична категорія, 

граматичне значення слова у його 

відношенні до лексичного. Способи 

вираження граматичного значення слова 

граматичною формою слова. Синтетичні й 

аналітичні форми слів. Граматичні категорії. 

Системи граматичних категорій у сучасній 

українській літературній мові. Морфологічні, 

синтаксичні та лексико-граматичні категорії. 

Поняття грамеми.  

2 

2 Морфологія як розділ 

граматики  

Морфологія як граматичне вчення про 

систему форм слова та засоби їх вираження. 

Поняття про словоформу. Взаємозв’язок між 

словом і словоформою. Частини мови та 

принципи їх виділення в українській мові. 

Повнозначні та службові частини мови. 

Проблема займенникових слів, 

нечастиномовні слова-морфеми і слова-

речення, ступені й різновиди взаємопереходу 

частин мови.         

2 

3 Іменник як частина мови  Іменник як частина мови. Семантико-

граматичні ознаки його  виділення. Лексико-

граматичні розряди іменників: іменники 

власні та загальні назви, назви істот і неістот, 

конкретні, абстрактні та збірні іменники, 

іменники з речовинним значенням. Перехід 

іменників одного розряду до іншого. 

2 

4 Граматичні категорії 

іменника. Категорія роду і 

числа.   

Граматичні категорії іменника. Категорія 

роду, її значення, морфологічне, синтаксичне 

та лексичне вираження.  Формально-

граматичні та значеннєві принципи 

розподілу іменників за родами. Іменники 

спільного та подвійного роду. Хитання в роді 

іменників. 

Категорія числа, її значення та граматичні 

засоби вираження. Іменники, що мають 

форму тільки однини або форму тільки 

множини. Категорія збірності й одиничності. 

Залишки форм двоїни.  

2 



5 Іменник. Категорія 

відмінка.  

Категорія відмінка. Відмінкова система 

сучасної української літературної мови. 

Кличний відмінок у парадигмі іменника. 

Основні значення відмінків. 

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Граматичні поняття і 

граматичні категорії  

Основні граматичні поняття: граматичне 

значення, граматична форма, граматична 

категорія, граматичне значення. Способи 

вираження граматичного значення слова 

граматичною формою слова. Синтетичні й 

аналітичні форми слів. Системи граматичних 

категорій у сучасній українській літературній 

мові.  

2 

2 Лексико-граматичні 

розряди іменників   

Лексико-граматичні розряди іменників: 

іменники власні та загальні назви, назви 

істот і неістот, конкретні, абстрактні та збірні 

іменники, іменники з речовинним значенням. 

Перехід іменників одного розряду до іншого. 

2 

3 Категорія роду і числа 

іменника 

Граматичні категорії іменника. Категорія 

роду, її значення, морфологічне, синтаксичне 

та лексичне вираження. Категорія числа, її 

значення та граматичні засоби вираження. 

Роль наголосу у вираженні категорії числа. 

2  

4 Відмінкова система 

української мови  

Категорія відмінка. Відмінкова система 

сучасної української літературної мови. 

Основні значення відмінків. 

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Граматичне значення і 

граматична форма слова  

Виконати вправи на визначення граматичних 

значень і граматичних форм слів 

2 

2 Граматичні категорії  Опрацювати теоретичні питання  4 

3 Граматичні категорії  Прочитати рекомендовані статті, дати 

відповіді на поставлені запитання  

4 

4 Морфологія  Опрацювати теоретичні питання  2 

5 Морфологія  Прочитати рекомендовані статті, дати 

відповіді на поставлені запитання, виконати 

зазначені завдання  

4 

6 Морфологія Скласти анотації до поданих джерел  2 

7 Лексико-граматичні 

розряди іменників   

Виконання вправ на визначення лексико-

граматичних розрядів іменників  

2 

8 Категорія роду і числа 

іменника 

Виконати вправи на визначення роду і числа 

іменників;  скласти анотацію до поданого 

джерела 

2 

9 Відмінкова система 

української мови 

Підготувати повідомлення з презентацією на 

тему «Кличний відмінок як особливість 

української мови».  

2 

10 Рід і число іменника  Законспектувати запропоновану статтю  2 

11 Рід і число іменника  Підготувати навчальну презентацію на тему 

«Рід абревіатур та незмінюваних іменників».   

2 

12 Особливості відмінювання Виконати вправи (визначення відміни і групи 2 



іменника  іменників, відмінювання іменників)  

13 Морфологічний аналіз 

іменника  

Виконати морфологічний аналіз іменників  2 

Змістовий модуль 2.   

Прикметник. Числівник. Займенник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Прикметник як частина 

мови  

Поняття про прикметник як частину мови. 

Специфіка граматичних категорій 

прикметника. Лексико-граматичні розряди 

прикметників: якісні, відносні, присвійні. 

Питання про порядкові прикметники.  

Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних ‒ у відносні та якісні. 

Короткі та повні форми прикметників. 

Стягнені та нестягнені форми повних 

прикметників. Ступені порівняння  якісних 

прикметників. Творення та значення вищого 

й найвищого ступенів порівняння. 

Аналітичні форми ступенів порівняння. 

Перехід прикметників у іменники.  

4 

2 Числівник як частина мови  Проблема частиномовної природи 

числівника. Розмежування числівників та 

інших слів із кількісним  значенням. 

Числівник як частиномовна морфологічна 

периферія. Специфіка вияву граматичних 

категорій числівника.  

Функціональні розряди числівників, 

особливості їх уживання. Питання про 

порядкові числівники. Морфологічні групи 

числівників. 

Синтаксичні функції числівників. 

4 

3 Займенник як частина 

мови 

Займенникові слова в системі частин мови. 

Співвідношення займенникових слів за 

значенням, морфологічними ознаками та 

синтаксичною роллю в реченні з іншими 

частинами мови ‒ іменниками, 

прикметниками, числівниками. 

Лексико-граматичні розряди займенникових 

слів. Граматичні категорії займенникових 

слів, їх відмінювання. Специфічні випадки 

функціонування займенникових слів. Явище 

прономіналізації. Особливості 

наголошування займенникових слів. 

Словотвірні характеристики займенникових 

слів. 

4 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Лексико-граматичні 

розряди прикметників  

Специфіка граматичних категорій 

прикметника. Лексико-граматичні розряди 

прикметників: якісні, відносні, присвійні. 

2 



Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних ‒ у відносні та якісні. 

2 Повні і короткі 

прикметники. Ступені 

порівняння.  

Короткі та повні форми прикметників. 

Стягнені та нестягнені форми повних 

прикметників. Ступені порівняння  якісних 

прикметників. Творення та значення вищого 

й найвищого ступенів порівняння. 

Аналітичні форми ступенів порівняння. 

Перехід прикметників у іменники. 

2 

3 Функціональні розряди 

числівників  

Розмежування числівників та інших слів із 

кількісним  значенням. Специфіка вияву 

граматичних категорій числівника.  

Функціональні розряди числівників: 

означено-кількісні та неозначено-кількісні 

(власне-кількісні, збірні, дробові, 

неозначені). Особливості їх уживання.  

2 

4 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Питання про порядкові числівники. 

Морфологічні групи числівників: прості, 

складні та складені. Зв’язок числівників з 

іменниками. Синтаксичні функції 

числівників. 

2 

5 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Займенникові слова в системі частин мови. 

Співвідношення займенникових слів за 

значенням, морфологічними ознаками та 

синтаксичною роллю в реченні з іншими 

частинами мови ‒ іменниками, 

прикметниками, числівниками. 

Лексико-граматичні розряди займенникових 

слів.  

2 

6 Відмінювання і правопис 

займенників  

Граматичні категорії займенникових слів, їх 

відмінювання. Специфічні випадки 

функціонування займенникових слів. Явище 

прономіналізації. Особливості 

наголошування займенникових слів. 

Словотвірні характеристики займенникових 

слів. 

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Лексико-граматичні 

розряди прикметників 

Виконати вправи на розрізнення 

якісних, відносних і присвійних 

прикметників 

2 

2 Повні і короткі 

прикметники, стягнені і 

нестягнені.  

Виконати вправи на визначення повних і 

коротких форм прикметників, стягнених та 

нестягнених форм повних прикметників 

2 

3 Творення ступенів 

порівняння якісних 

прикметників  

Виконати вправи на творення форм вищого і 

найвищого ступенів порівняння 

прикметників. 

2 

4 Особливості відмінювання 

і словотворення 

прикметників  

Виконати завдання до теми  4 

5 Морфологічний аналіз 

прикметників  

Виконати морфологічний аналіз 

прикметників  

4 



6 Функціональні розряди 

числівників   

Виконати вправи на розмежування 

числівників та інших слів із кількісним 

значенням; розпізнати в текстах числівники 

та згрупувати їх за розрядами  

2 

7 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Законспектувати рекомендовані статті  2 

8 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Виконати вправи на розпізнання в текстах 

числівники та групування їх за розрядами 

2 

9 Відмінювання і правопис 

числівників  

Виконати завдання до теми 4 

10 Морфологічний аналіз 

числівників 

Виконати морфологічний аналіз числівників 4 

11 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Скласти анотацію до монографії  2 

12 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Дібрати текст, проаналізувати функційні 

особливості займенників у ньому  

2 

13 Відмінювання і правопис 

займенників 

Скласти розгорнутий план до статті  2 

14 Відмінювання і правопис 

займенників 

Виконати вправи на відмінювання і правопис 

займенників  

2 

15 Відмінювання і правопис 

займенників 

Підготувати навчальну презентацію на тему 

«Правопис займенників» 

2 

16 Морфологічний аналіз 

займенників 

Виконати морфологічний аналіз займенників 4 

Змістовий модуль 3.   

Дієслово. Прислівник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Дієслово як частина мова  Поняття про дієслово як частину мови. 

Система дієслівних утворень у сучасній 

українській літературній мові. Неозначена 

форма дієслова. Типи дієслівних основ. 

Поділ дієслів на класи за співвідношенням з 

основами інфінітива, теперішнього часу. 

Поділ дієслів на дієвідміни. 

2 

2 Дієслівні категорії  Категорія виду дієслова. Протиставлення 

форм доконаного та недоконаного виду у 

видовій парі. Способи творення форм 

доконаного та недоконаного виду. 

Загальнодієслівна категорія перехідності-

неперехідності дієслова. Перехідні дієслова 

та засоби їх вираження. Неперехідні дієслова 

та засоби їх вираження. 

Категорія стану дієслова та її зв’язок з 

перехідністю-неперехідністю. Дієслова 

активного стану, засоби їх вираження. 

Дієслова пасивного та зворотно-середнього 

стану. 

Категорія особи. Безособові дієслова. 

4 



Дієслова з неповною особовою парадигмою.  

Категорія часу дієслова. Система дієслівних 

часів у сучасній українській літературній 

мові, їх творення та значення. Пряме та 

переносне вживання часових форм дієслова. 

Категорія способу дієслова. Дійсний, 

умовний та наказовий способи, їх творення 

та значення. Словотвір дієслів. 

3 Дієприкметник  Дієприкметник як проміжний розряд між 

дієсловом і прикметником. Граматичні 

категорії дієприкметника. Творення 

дієприкметників. Активні дієприкметники 

теперішнього часу, їх значення та вживання. 

Пасивні дієприкметники минулого часу обох 

видів. Перехід дієприкметників у іменники 

та прикметники. Дієслівні форми на -но, -то. 

2  

4 Дієприслівник  Дієприслівник як проміжний розряд між 

дієсловом і прислівником. Дієслівні та 

прислівникові характеристики 

дієприслівника. Значення дієприслівників 

доконаного та недоконаного видів. Творення 

та синтаксична роль дієприслівників. 

Перехід дієприслівників у прислівники та 

прийменники. 

2  

5 Прислівник  як частина 

мови 

Значення прислівників як слів, що 

виражають статичну ознаку іншої ознаки. 

Морфологічні ознаки, синтаксична роль 

прислівників. Групи прислівників за 

значенням. Ступені порівняння означальних 

прислівників. 

Творення прислівників. Перехід у 

прислівники інших частин мови. Перехід 

прислівників у прийменники, сполучники, 

частки.   

Слова категорії стану та їх місце в системі 

частин мови. Модальні слова і їх групи за 

значенням і вживанням. Синтаксична роль 

модальних слів. 

4 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Дієслово. Категорія виду, 

перехідності-

неперехідності, стану. 

Поняття про дієслово як частину мови. 

Система дієслівних утворень у сучасній 

українській літературній мові. Неозначена 

форма дієслова. Категорія виду дієслова. 

Загальнодієслівна категорія перехідності-

неперехідності дієслова. Категорія стану 

дієслова та її зв’язок з перехідністю-

неперехідністю. Дієслова активного стану, 

засоби їх вираження. Дієслова пасивного та 

зворотно-середнього стану. 

2 

2 Категорія способу і часу 

дієслів  

Категорія часу дієслова. Система дієслівних 

часів у сучасній українській літературній 

2 



мові, їх творення та значення. Пряме та 

переносне вживання часових форм дієслова. 

Категорія способу дієслова. Дійсний, 

умовний та наказовий способи, їх творення 

та значення.  

3 Дієприкметник як 

дієслівна форма  

Дієприкметник як форма дієслова. Дієслівні 

та прикметникові ознаки дієприкметника. 

Активні та пасивні дієприкметники, їх 

творення, значення та вживання 

Перехід дієприкметників у прикметники 

(ад’єктивація) та іменники (субстантивація). 

2 

4 Дієприслівник як дієслівна 

форма 

Дієприслівник як проміжний розряд між 

дієсловом і прислівником. Дієслівні та 

прислівникові характеристики 

дієприслівника. Значення дієприслівників 

доконаного та недоконаного видів. Творення 

та синтаксична роль дієприслівників. 

Перехід дієприслівників у прислівники та 

прийменники. 

2 

5 Прислівник  Значення прислівників як слів, що 

виражають статичну ознаку іншої ознаки. 

Морфологічні ознаки, синтаксична роль 

прислівників. Групи прислівників за 

значенням. Ступені порівняння означальних 

прислівників. 

Творення прислівників (від прикметників, 

іменників, числівників, займенників, дієслів). 

Перехід у прислівники інших частин мови. 

Перехід прислівників у прийменники, 

сполучники, частки.  

2 

6 Слова категорії стану. 

Модальні слова.  

Слова категорії стану та їх місце в системі 

частин мови. Модальні слова і їх групи за 

значенням і вживанням. Синтаксична роль 

модальних слів. 

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Дієслово. Категорія виду, 

перехідності-

неперехідності, стану. 

Виконати завдання до теми  2 

2 Категорія способу і часу 

дієслів 

Опрацювати рекомендовану статтю  2 

3 Категорія способу і часу 

дієслів 

Виконати завдання до теми  2 

4 Категорія роду, числа і 

особи дієслова  

Законспектувати рекомендовану статтю, 

скласти анотації до поданих джерел  

3 

5 Дієслівні основи. Класи 

дієслів. Дієвідмінювання.  

Законспектувати рекомендовану статтю, 

підготувати презентацію на тему 

«Дієвідмінювання дієслів», дати визначення 

виділеним у рекомендованій літературі 

термінам  

3 

6 Морфологічний аналіз 

дієслова  

Виконати морфологічний аналіз дієслів  2 



7 Дієприкметник як 

дієслівна форма 

Виконати завдання до теми 3 

8 Дієслівні форми на -но, -то Опрацювати рекомендовану статтю, 

виконати вправу  

4 

9 Морфологічний аналіз 

дієприкметника  

Виконати морфологічний аналіз 

дієприкметників  

3 

10 Дієприслівник як дієслівна 

форма 

Виконати завдання до теми 4 

11 Наголос дієприслівників  Скласти тези до рекомендованої статті  3 

12 Морфологічний аналіз 

дієприслівника 

Виконати морфологічний аналіз 

дієприслівників 

3 

13 Прислівник  Виконати завдання до теми 4 

14 Правопис прислівників  Виконати завдання до теми, підготувати 

навчальну презентацію до теми «Правопис 

прислівників» 

4 

15 Слова категорії стану. 

Модальні слова. 

Виконати завдання до теми 2 

16 Морфологічний аналіз 

прислівника  

Виконати морфологічний аналіз 

прислівників  

4 

Змістовий модуль 4.   

Службові слова  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Службові слова. 

Прийменник.  

Службові слова. Нечастиномовний статус 

службових слів. 

Прийменники як слова, що виражають 

відношення (просторові, часові та інші)  між 

повнозначними словами. Основні підходи до 

визначення статусу прийменника. 

Морфологічний склад прийменників. 

Перехід самостійних слів і словосполучень у 

прийменники. Уживання прийменників з 

певними відмінками іменників і 

субстантивованих слів. Полісемія 

прийменників.  Синонімія прийменників. 

2 

2 Сполучник  Сполучники як слова, що виражають зв’язок 

між словами в реченні, між частинами 

речень. Основні підходи до визначення 

статусу сполучника. Синтаксичні функції 

сполучників. Морфологічний склад 

сполучників. 

Сполучники сурядності й підрядності, їх 

групи. Сполучні слова, їх відмінність від 

сполучників. Перехід повнозначних слів у 

сполучники. 

2 

3 Частка  Частки як слова, що вносять певні відтінки у 

значення слів. Проблема лінгвістичного 

статусу часток. Групи часток за значенням. 

Функції часток. Частки словотворчі і 

формотворчі. Правопис часток у сучасній 

українській літературній мові. 

2 



4 Вигук  Проблема статусу вигуку у теоретичному 

мовознавстві. Вигуки як слова, що 

виражають емоції та волевиявлення, їх роль у 

реченні. Групи вигуків за значенням, їх 

уживання. Перехід у вигуки повнозначних 

слів. 

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Прийменник як службова 

частина мови  

Лінгвістичний статус службових слів у 

системі частин мови. Прийменник. Основні 

підходи до визначення статусу прийменника. 

Семантичні типи прийменників. Походження 

прийменників та їх морфологічний склад. 

Перехід самостійних слів і словосполучень у 

прийменники. Полісемія і синонімія 

прийменників.   

2 

2 Сполучник як службова 

частина мови 

Сполучники як службові слова, що 

виражають зв'язок між словами та 

реченнями. Морфологічний склад 

сполучників. Синтаксичні функції 

сполучників. Сполучні слова, відмінність їх 

від сполучників. Перехід повнозначних слів 

у сполучники. 

2 

3 Частка як службова 

частина мова  

Проблема лінгвістичного статусу часток. 

Функціонально-семантична класифікація 

часток. Склад часток за походженням. 

Частки препозитивні і постпозитивні. 

Правопис часток.  

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Неповнозначні частини 

мови  

Виконати завдання до теми, 

законспектувати статтю  

3 

2 Прийменник як службова 

частина мови 

Виконати завдання до теми 2 

3 Правопис і вживання 

прийменників  

Виконати завдання до теми, скласти 

розгорнутий план до рекомендованої статті  

3 

4 Морфологічний аналіз 

прийменника 

Написати твір, виконати морфологічний 

аналіз прийменників  

4 

5 Сполучник як службова 

частина мови 

Виконати завдання до теми, опрацювати 

рекомендовані статті  

4 

6 Морфологічний аналіз 

сполучника  

Виконати морфологічний аналіз сполучників  4 

7 Частка як службова 

частина мова 

Виконати завдання до теми, скласти 

анотацію до рекомендованої статті, 

підготувати презентацію на тему «Правопис 

часток» 

5 

8 Морфологічний аналіз 

частки 

Виконати морфологічний аналіз часток 3 

9 Вигук. Звуконаслідувальні 

слова.  

Виконати вправи до теми 3 

10 Вигук. Звуконаслідувальні 

слова.  

Скласти анотацію на рекомендовану статтю, 

розробити методичні вказівки до теми 

3 



«Правопис вигуків і звуконаслідувальних 

слів» 

11 Морфологічний аналіз 

вигуку  

Виконати морфологічний аналіз вигуків  2 

 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль 1.   

Граматика. Іменник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Граматика   Граматика сучасної української літературної 

мови як учення про її морфологічну та 

синтаксичну будову. Морфологія та 

синтаксис як розділи граматики. Основні 

граматичні поняття: граматичне значення, 

граматична форма, граматична категорія, 

граматичне значення слова у його 

відношенні до лексичного. Способи 

вираження граматичного значення слова 

граматичною формою слова. Синтетичні й 

аналітичні форми слів. Граматичні категорії. 

Системи граматичних категорій у сучасній 

українській літературній мові. Морфологічні, 

синтаксичні та лексико-граматичні категорії. 

Поняття грамеми.  

2 

2 Іменник як частина мови  Іменник як частина мови. Семантико-

граматичні ознаки його  виділення. Лексико-

граматичні розряди іменників: іменники 

власні та загальні назви, назви істот і неістот, 

конкретні, абстрактні та збірні іменники, 

іменники з речовинним значенням. Перехід 

іменників одного розряду до іншого. 

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Категорія роду і числа 

іменника 

Граматичні категорії іменника. Категорія 

роду, її значення, морфологічне, синтаксичне 

та лексичне вираження. Категорія числа, її 

значення та граматичні засоби вираження. 

Роль наголосу у вираженні категорії числа. 

2  

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Граматичні поняття і 

граматичні категорії 

Опрацювати теоретичні питання 2 

2 Граматичне значення і 

граматична форма слова  

Виконати вправи на визначення граматичних 

значень і граматичних форм слів 

2 

3 Граматичні категорії  Опрацювати теоретичні питання  4 

4 Граматичні категорії  Прочитати рекомендовані статті, дати 

відповіді на поставлені запитання  

4 

5 Морфологія як розділ 

граматики  

Опрацювати теоретичні питання  4 

6 Морфологія  Прочитати рекомендовані статті, дати 4 



відповіді на поставлені запитання, виконати 

зазначені завдання  

7 Морфологія Скласти анотації до поданих джерел  2 

8 Лексико-граматичні 

розряди іменників   

Опрацювати теоретичні питання 4 

9 Лексико-граматичні 

розряди іменників   

Виконання вправ на визначення лексико-

граматичних розрядів іменників  

2 

10 Категорія роду і числа 

іменника 

Виконати вправи на визначення роду і числа 

іменників;  скласти анотацію до поданого 

джерела 

2 

11 Відмінкова система 

української мови 

Опрацювати теоретичні питання 4 

12 Відмінкова система 

української мови 

Підготувати повідомлення з презентацією на 

тему «Кличний відмінок як особливість 

української мови».  

2 

13 Рід і число іменника  Законспектувати запропоновану статтю  2 

14 Рід і число іменника  Підготувати навчальну презентацію на тему 

«Рід абревіатур та незмінюваних іменників».   

2 

15 Особливості відмінювання 

іменника  

Виконати вправи (визначення відміни і групи 

іменників, відмінювання іменників)  

2 

16 Морфологічний аналіз 

іменника  

Виконати морфологічний аналіз іменників  2 

Змістовий модуль 2.   

Прикметник. Числівник. Займенник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Прикметник як частина 

мови  

Поняття про прикметник як частину мови. 

Специфіка граматичних категорій 

прикметника. Лексико-граматичні розряди 

прикметників: якісні, відносні, присвійні. 

Питання про порядкові прикметники.  

Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних ‒ у відносні та якісні.  

2 

2 Числівник як частина мови  Проблема частиномовної природи 

числівника. Розмежування числівників та 

інших слів із кількісним  значенням. 

Числівник як частиномовна морфологічна 

периферія. Специфіка вияву граматичних 

категорій числівника.  

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Лексико-граматичні 

розряди прикметників  

Специфіка граматичних категорій 

прикметника. Лексико-граматичні розряди 

прикметників: якісні, відносні, присвійні. 

Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних ‒ у відносні та якісні. 

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Лексико-граматичні 

розряди прикметників 

Виконати вправи на розрізнення 

якісних, відносних і присвійних 

2 



прикметників 

2 Повні і короткі 

прикметники, стягнені і 

нестягнені.  

Опрацювати теоретичні питання 2 

3 Повні і короткі 

прикметники, стягнені і 

нестягнені.  

Виконати вправи на визначення повних і 

коротких форм прикметників, стягнених та 

нестягнених форм повних прикметників 

2 

4 Творення ступенів 

порівняння якісних 

прикметників  

Опрацювати теоретичні питання 2 

5 Творення ступенів 

порівняння якісних 

прикметників  

Виконати вправи на творення форм вищого і 

найвищого ступенів порівняння 

прикметників. 

2 

6 Особливості відмінювання 

і словотворення 

прикметників  

Виконати завдання до теми  4 

7 Морфологічний аналіз 

прикметників  

Виконати морфологічний аналіз 

прикметників  

4 

8 Функціональні розряди 

числівників   

Опрацювати теоретичні питання 3 

9 Функціональні розряди 

числівників   

Виконати вправи на розмежування 

числівників та інших слів із кількісним 

значенням; розпізнати в текстах числівники 

та згрупувати їх за розрядами  

2 

10 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Опрацювати теоретичні питання  3 

11 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Законспектувати рекомендовані статті  2 

12 Морфологічні групи 

числівників.  Зв’язок 

числівників з іменниками. 

Виконати вправи на розпізнання в текстах 

числівники та групування їх за розрядами 

2 

13 Відмінювання і правопис 

числівників  

Виконати завдання до теми 4 

14 Морфологічний аналіз 

числівників 

Виконати морфологічний аналіз числівників 4 

15 Займенник як частина 

мови  

Опрацювати теоретичні питання 4 

16 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Опрацювати теоретичні питання 4 

17 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Скласти анотацію до монографії  2 

18 Лексико-граматичні 

розряди займенників 

Дібрати текст, проаналізувати функційні 

особливості займенників у ньому  

2 

19 Відмінювання і правопис 

займенників 

Скласти розгорнутий план до статті  2 

20 Відмінювання і правопис 

займенників 

Виконати вправи на відмінювання і правопис 

займенників  

2 

21 Відмінювання і правопис 

займенників 

Підготувати навчальну презентацію на тему 

«Правопис займенників» 

2 



22 Морфологічний аналіз 

займенників 

Виконати морфологічний аналіз займенників 4 

Змістовий модуль 3.   

Дієслово. Прислівник.  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Дієслово як частина мова  Поняття про дієслово як частину мови. 

Система дієслівних утворень у сучасній 

українській літературній мові. Неозначена 

форма дієслова. Типи дієслівних основ. 

Поділ дієслів на класи за співвідношенням з 

основами інфінітива, теперішнього часу. 

Поділ дієслів на дієвідміни. 

2 

2 Дієприкметник  Дієприкметник як проміжний розряд між 

дієсловом і прикметником. Граматичні 

категорії дієприкметника. Творення 

дієприкметників. Активні дієприкметники 

теперішнього часу, їх значення та вживання. 

Пасивні дієприкметники минулого часу обох 

видів. Перехід дієприкметників у іменники 

та прикметники. Дієслівні форми на -но, -то. 

2  

3 Дієприслівник  Дієприслівник як проміжний розряд між 

дієсловом і прислівником. Дієслівні та 

прислівникові характеристики 

дієприслівника. Значення дієприслівників 

доконаного та недоконаного видів. Творення 

та синтаксична роль дієприслівників. 

Перехід дієприслівників у прислівники та 

прийменники. 

2  

4 Прислівник  як частина 

мови 

Значення прислівників як слів, що 

виражають статичну ознаку іншої ознаки. 

Морфологічні ознаки, синтаксична роль 

прислівників. Групи прислівників за 

значенням. Ступені порівняння означальних 

прислівників. 

Творення прислівників. Перехід у 

прислівники інших частин мови. Перехід 

прислівників у прийменники, сполучники, 

частки.   

Слова категорії стану та їх місце в системі 

частин мови. Модальні слова і їх групи за 

значенням і вживанням. Синтаксична роль 

модальних слів. 

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Категорія способу і часу 

дієслів  

Категорія часу дієслова. Система дієслівних 

часів у сучасній українській літературній 

мові, їх творення та значення. Пряме та 

переносне вживання часових форм дієслова. 

Категорія способу дієслова. Дійсний, 

умовний та наказовий способи, їх творення 

2 



та значення.  

2 Дієприкметник як 

дієслівна форма  

Дієприкметник як форма дієслова. Дієслівні 

та прикметникові ознаки дієприкметника. 

Активні та пасивні дієприкметники, їх 

творення, значення та вживання 

Перехід дієприкметників у прикметники 

(ад’єктивація) та іменники (субстантивація). 

2 

3 Прислівник  Значення прислівників як слів, що 

виражають статичну ознаку іншої ознаки. 

Морфологічні ознаки, синтаксична роль 

прислівників. Групи прислівників за 

значенням. Ступені порівняння означальних 

прислівників. 

Творення прислівників (від прикметників, 

іменників, числівників, займенників, дієслів). 

Перехід у прислівники інших частин мови. 

Перехід прислівників у прийменники, 

сполучники, частки.  

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Дієслівні категорії  Опрацювати теоретичні питання 3 

2 Дієслово. Категорія виду, 

перехідності-

неперехідності, стану. 

Опрацювати теоретичні питання 3 

3 Дієслово. Категорія виду, 

перехідності-

неперехідності, стану. 

Виконати завдання до теми  2 

4 Категорія способу і часу 

дієслів 

Опрацювати рекомендовану статтю  2 

5 Категорія способу і часу 

дієслів 

Виконати завдання до теми  2 

6 Категорія роду, числа і 

особи дієслова  

Законспектувати рекомендовану статтю, 

скласти анотації до поданих джерел  

3 

7 Дієслівні основи. Класи 

дієслів. Дієвідмінювання.  

Законспектувати рекомендовану статтю, 

підготувати презентацію на тему 

«Дієвідмінювання дієслів», дати визначення 

виділеним у рекомендованій літературі 

термінам  

3 

8 Морфологічний аналіз 

дієслова  

Виконати морфологічний аналіз дієслів  2 

9 Дієприкметник як 

дієслівна форма 

Виконати завдання до теми 3 

10 Дієслівні форми на -но, -то Опрацювати рекомендовану статтю, 

виконати вправу  

4 

11 Морфологічний аналіз 

дієприкметника  

Виконати морфологічний аналіз 

дієприкметників  

3 

12 Дієприслівник як дієслівна 

форма 

Опрацювати теоретичні питання 3 

13 Дієприслівник як дієслівна 

форма 

Виконати завдання до теми 3 

14 Наголос дієприслівників  Скласти тези до рекомендованої статті  3 

15 Морфологічний аналіз Виконати морфологічний аналіз 3 



дієприслівника дієприслівників 

16 Прислівник  Виконати завдання до теми 4 

17 Правопис прислівників  Виконати завдання до теми, підготувати 

навчальну презентацію до теми «Правопис 

прислівників» 

4 

18 Слова категорії стану. 

Модальні слова. 

Опрацювати теоретичні питання 4 

19 Слова категорії стану. 

Модальні слова. 

Виконати завдання до теми 2 

20 Морфологічний аналіз 

прислівника  

Виконати морфологічний аналіз 

прислівників  

4 

Змістовий модуль 4.   

Службові слова  

Лекційний модуль 

№ 

п/п 

Тема План Год. 

1 Службові слова. 

Прийменник.  

Службові слова. Нечастиномовний статус 

службових слів. 

Прийменники як слова, що виражають 

відношення (просторові, часові та інші)  між 

повнозначними словами. Основні підходи до 

визначення статусу прийменника. 

Морфологічний склад прийменників. 

Перехід самостійних слів і словосполучень у 

прийменники. Уживання прийменників з 

певними відмінками іменників і 

субстантивованих слів. Полісемія 

прийменників.  Синонімія прийменників. 

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Неповнозначні частини 

мови  

Виконати завдання до теми, 

законспектувати статтю  

3 

2 Прийменник як службова 

частина мови 

Опрацювати теоретичні питання 2 

3 Прийменник як службова 

частина мови 

Виконати завдання до теми 2 

4 Правопис і вживання 

прийменників  

Виконати завдання до теми, скласти 

розгорнутий план до рекомендованої статті  

3 

5 Морфологічний аналіз 

прийменника 

Написати твір, виконати морфологічний 

аналіз прийменників  

4 

6 Сполучник як службова 

частина мови 

Опрацювати теоретичні питання 4 

7 Сполучник як службова 

частина мови 

Виконати завдання до теми, опрацювати 

рекомендовані статті  

4 

8 Морфологічний аналіз 

сполучника  

Виконати морфологічний аналіз сполучників  4 

9 Частка як службова 

частина мова 

Опрацювати теоретичні питання 4 

10 Частка як службова 

частина мова 

Виконати завдання до теми, скласти 

анотацію до рекомендованої статті, 

підготувати презентацію на тему «Правопис 

4 



часток» 

11 Морфологічний аналіз 

частки 

Виконати морфологічний аналіз часток 3 

12 Вигук. Звуконаслідувальні 

слова.  

Опрацювати теоретичні питання 3 

13 Вигук. Звуконаслідувальні 

слова.  

Виконати вправи до теми 3 

14 Вигук. Звуконаслідувальні 

слова.  

Скласти анотацію на рекомендовану статтю, 

розробити методичні вказівки до теми 

«Правопис вигуків і звуконаслідувальних 

слів» 

3 

15 Морфологічний аналіз 

вигуку  

Виконати морфологічний аналіз вигуків  2 

  



Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності студентів і методів стимулювання й мотивації їх навчання, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-філолога з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

• словесні: лекція (традиційна, проблемна лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (РоwегРоіnt - презентація, Bubbls.us - карта знань), 

семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.  

3) За     ступенем     самостійності     мислення:     репродуктивні,     пошукові, 

дослідницькі.  

4) За   ступенем   керування   навчальною   діяльністю:  під   керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проєктів.  

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).  

З метою формування професійних компетенцій студента-філолога широко 

впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення 

традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального 

процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий 

штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо). 

Під час викладання дисципліни «Сучасна українська літературна мова» найбільш 

ефективними є такі методи навчання: частково-пошуковий (евристичний) — викладач 

формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів); 

дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, 

висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи  для цього необхідні джерела інформації, 

прилади, матеріали тощо.  

Науковий і фактичний матеріал методу навчання лекції відображає вузлові питання 

дисципліни «Сучасна українська літературна мова». До наочних методів навчання належать: 

ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження. Практичні методи навчання 

використовують для безпосереднього пізнання дійсності, поглиблення знань, формування 

вмінь і навичок. Словесні, наочні й практичні методи навчання взаємопов'язані. 

 

  



Методи контролю 

Контроль у навчанні сучасної української літературної мови студентів-філологів 

передбачає виявлення рівня сформованості мовленнєвих компетентностей, визначення 

правильності організації освітнього процесу, діагностування труднощів засвоєння матеріалу, 

перевірку ефективності використаних методів і прийомів навчання.  

Контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, 

систематичності й системності, всебічності й професійної спрямованості контролю.  

Навчальні досягнення студента з дисципліни «Сучасна українська літературна мова» 

оцінюється за кредитно-трансфертною системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості поетапного контролю, самостійної роботи — 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь і навичок. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовують такі методи: 

• методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен; 

• методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкове тестування, звіт, 

реферат, стаття; 

• методи самоконтролю: вміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, 

тестування.  

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти 

підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до 

специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному і 

тестовому контролю. 

Метод усного опитування є найпоширенішим і найбільш ефективним під час 

викладання дисципліни «Сучасна українська літературна мова». Полягає у з'ясуванні рівня 

знань студента завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. 

Письмовий контроль. Особливістю письмової контрольної роботи, порівняно з усною 

перевіркою, є глибина відповідей на запитання і виконання практичних дій, більша 

тривалість її проведення і підбиття підсумків.  

Тестові методи перевірки знань. Вони становлять систему завдань для оцінювання 

знань студента за допомогою кількісних норм. Здебільшого передбачають вибір особою, яка 

проходить тестування, однієї з кількох запропонованих відповідей. 

 

  



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 

достатнього,  

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. 

Достатній, 

 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. 

Середній, 

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. 

Середній, 

E  

Студент допускає порушення у викладі теоретичного матеріалу, 

теоретичні положення висвітлює поверхово і непереконливо, 



63-60 балів, 

задовільно (3) 

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. 

 



Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

 

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 

достатнього,  

В 

 89-83 бали, 

добре (4) 

 

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 

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. 

Достатній, 

 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. 

Середній, 

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. 

Середній, 

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, Студент не володіє знанням матеріалу, допускає неточності і 



FХ 

59-35 балів, 

незадовільно (2) 

 

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.  

 



Критерії оцінювання самостійної роботи студентів  

 

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 

достатнього,  

В 

 89-83 бали, 

добре (4) 

 

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. Усі 

види практичних завдань правильно виконані та оформлені 

належним чином, проте трапляються поодинокі помилки у 

виконанні. 

Достатній, 

 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. 

Середній, 

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. 

Середній, 

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. 

 

 

 

  



Критерії оцінювання реферативних робіт студентів  

 

Рівень, шкала, 

ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  

А  

100-90 балів, 

відмінно (5) 

Студент повністю розкрив тему реферату, аргументував її 

конкретними прикладами, положеннями, використав належний 

бібліографічний апарат, оформив роботу згідно вимог такого типу 

робіт, вільно володіє фактичним матеріалом теми, дає вичерпні 

відповіді з цієї теми. 

Вище 

достатнього,  

В 

 89-83 бали, 

добре (4) 

Студент розкрив тему реферату, навів її доказову базу, є посилання на 

конкретні джерела, належне оформлення роботи, орієнтується в темі 

реферату і дає відповіді на поставлені запитання щодо змісту 

реферату. 

Достатній, 

 С  

82-74 бали,  

добре (4) 

Студент не повністю розкрив тему реферату, допустив неточності у 

формулюванні основних думок. В оформленні роботи наявні незначні 

стилістичні огріхи. 

Середній, 

D  

73-64 бали, 

 задовільно (3) 

Розкриваючи тему реферату, студент не на належному науковому 

рівні висловлює її тези, положення, допускає помилки змістового 

характеру, наявні орфографічні й пунктуаційні помилки, стилістичні 

огріхи, робота оформлена не належним чином. 

Середній, 

E  

63-60 балів, 

задовільно (3) 

Студент на низькому науковому рівні висловлює тези і положення 

теми реферату, допускає значні помилки змістового характеру, наявні 

орфографічні й пунктуаційні помилки, стилістичні огріхи, робота 

оформлена не належним чином. 

Початковий, 

FХ 

59-35 балів, 

незадовільно (2) 

Студент частково виконав реферат, не може аргументувати його 

основних положень, допускає помилки змістового характеру. 

Оформлення роботи не відповідає вимогам, що висуваються до робіт 

такого типу. 

Початковий, 

F 

34-1 бал, 

незадовільно (1) 

Студент не написав реферат. 

 

  



Критерії оцінювання презентацій  

 

Рівень, шкала, 

ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка, практичні вміння й навички 

Високий,  

А  

100-90 балів, 

відмінно (5) 

 

 

Студент, який чітко виконав такі вимоги: зміст презентації 

відповідає поставленим дидактичним цілям і завданням; дотримано 

прийняті правила орфографії, пунктуації, скорочень і правила 

оформлення тексту; відсутні фактичні помилки; достовірно 

представлена інформація; лаконічний текст на слайді; зміст кожної 

частини текстової інформації логічно завершений; інформація 

подана привабливо, оригінально; текст виразно видно на тлі слайда, 

використано контрастні кольори для фону і тексту. На останньому 

слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні 

покликання на всі графічні об’єкти. 

Вище 

достатнього,  

В 

 89-83 бали, 

добре (4) 

 

Студент, у якого зміст презентації відповідає поставленим 

завданням; дотримано правила орфографії, пунктуації, оформлення 

тексту; відсутні фактичні помилки; достовірно представлена 

інформація; наявний лише один логічний наголос, не завжди 

лаконічний текст на слайді. На останньому слайді вказується 

перелік використаних джерел. 

Достатній, 

 С  

82-74 бали,  

добре (4) 

 

Студент, у якого зміст презентації відповідає поставленим 

завданням; в основному дотримано правила орфографії, пунктуації, 

оформлення тексту; відсутні фактичні помилки; достовірно 

представлена інформація; наявний лише один логічний наголос, не 

завжди лаконічний текст на слайді, є певні зауваження щодо 

привабливості поданої інформації. На останньому слайді 

вказується перелік використаних джерел. 

Середній, 

D  

73-64 бали, 

 задовільно (3) 

Студент, у якого презентація відповідає поставленим завданням; 

однак наявні орфографічні, пунктуаційні помилки, не повністю 

дотримано правила оформлення тексту; зміст кожної частини 

текстової інформації логічно завершено. 

Середній, 

E 

63-60 балів, 

задовільно (3) 

Студент, у якого презентація не завжди відповідає поставленим 

завданням; наявні орфографічні, пунктуаційні помилки, не 

повністю 

дотримано правила оформлення тексту; зміст кожної частини 

текстової інформації логічно завершено. 

Початковий, 

FХ 

59-35 балів, 

незадовільно (2) 

 

Студент, у презентації якого порушена стислість і лаконічність 

викладу, текст має недостатню інформативність; відповідність 

змісту презентації не відповідає поставленим дидактичним цілям і 

завданням; наявні орфографічні та пунктуаційні помилки.  

Початковий, 

F 

34-1 бал, 

незадовільно (1) 

Студент не підготував презентацію. 

 

  



Критерії оцінювання виконання студентами контрольних робіт  

 

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 

достатнього,  

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 %). 

Достатній, 

 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%). 

Середній, 

D  

73-64 бали, 

 задовільно (3) 

Студент не повністю виконав завдання контрольної роботи, 

допустив помилки, у роботі наявні деякі неточності, що свідчить 

про недостатнє засвоєння теоретичного матеріалу (відсоток 

правильних відповідей 64-70 %). 

Середній, 

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%) 

 

  



Критерії оцінювання диктантів 

 

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-

бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

46 100 А 

відмінно 

22 59  

45 97 21 56 FX 

Незадовільно 

 
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 F 

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 F 

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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