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Форма контролю екзамен 

 

1. Анотація до курсу: 

             «Вступ до мовознавства» – є базовим, засадничим теоретичним курсом, який надає здобувачам освітньої програми знання про 

мовознавство як науку, формує теоретико-поняттєвий апарат лінгвістичної думки майбутнього філолога, забезпечує ознайомлення із 

ключовими теоріями мовознавства, зокрема розкриває поняття семіотики, семасіології, сучасних парадигм лінгвістики як-от гендерної 

лінгвістики, дискурсології, лінгвістичної прагматики та когнітивної лінгвістики.  

Контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях, під час виконання завдань з самостійної роботи, а також у вигляді 

письмових  робіт, термінологічних диктантів протягом семестру, підсумкової (тестової) контрольної роботи, екзамену. 
 

 

2. Мета та цілі курсу:  

«Вступ до мовознавства» – початковий, пропедевтичний курс загального мовознавства, який має за мету ознайомити здобувачів із питаннями  загального 

мовознавства (що таке мова, яка її будова, основні лінгвістичні поняття й терміни тощо), без яких неможливо вивчати жодну лінгвістичну дисципліну. 

3. Компетентності та програмні результати навчання. 

Компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики та інформаційних технологій в 

процесі  професійної діяльності або навчання, що передбачає  застосування теорій та методів філологічної науки і  характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 
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ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 
 

Фахові компетентності: 

ФК 1.Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.  

ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

  ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 8. Знати  й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як  

мистецтва слова,  історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються,  і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що  вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовний матеріал й використовувати його для розв’язання складних задач і 

проблем у сферах професійної діяльності та/або навчання.  
 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість годин 

 

Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Кількість годин 

 90 годин - 3 кредити  

20 20 50 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/ 

вибірковий 

   2020-2021               1 035.10 Філологія (прикладна 1 нормативний 



 

 

лінгвістика) 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання:ноутбук, екран, проєктор. 

7. Політика курсу: обов’язкове відвідування лекційних та практичних занять; системна підготовка до кожного заняття та опрацювання матеріалу на 

занятті і самостійно. Навчальна дисципліна розрахована на 90 години (20 лекцій, 20 практичних, 50 годин самостійної роботи), включає різні завдань, 

творчі проєкти, роботу з оригінальними теоретичними працями, публікаціями з різної тематики, роботу з оригінальними та сучасними 

англійськомовними джерелами.  

    Організація освітнього процесу для здобувачів та викладачів ОП в Херсонському державному університеті регламентована такими 

документами:   

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті (наказ від 02.09.2020 №789-Д) 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx  

803-Д Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.docx (50.5 Kb) 

 802-Д Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів.docx (23.1 Kb) 

 800-Д Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти у ХДУ.docx (29.8 

Kb)  

Порядок створення та застосування індивідуального плану здобувача вищої освіти Херсонського державного університету (наказ від 26.05.2020 №466-Д) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

Внутрішня система забезпечення якості освіти Херсонського державного університету (наказ від 06.12.2017 №831-Д) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті (наказ від 02.07.2016 № 428-Д) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

Розпорядження від 26.11. 2009 №292 "Про методичні поради щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення" 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

  

 
 

8. Схема курсу 

 

Модуль 1. Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна  (8 годин лекцій; 8 годин 

практичні; 20 годин самостійна робота).  

Тема 1. Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна  (2 години – лекцій; 2 години 

практичні; 5 години самостійна робота). 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%E2%84%96%20803-%D0%94%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.docx?id=1cf86a8e-cd01-4585-a281-1ac9a7d19058
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%E2%84%96%20802-%D0%94%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.docx?id=6c1a12f3-f267-484e-90c4-3bd6982bcf59
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%E2%84%96%20800-%D0%94%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%A5%D0%94%D0%A3.docx?id=8aa2ca08-6bc0-4a0b-8703-af41464b5837
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


 

 

Тема  2. Знакова природа мови  (2 години – лекцій; 2 години практичні; 5 години самостійна робота).  

Тема 3. Мова і мислення. Мова і мовлення (2 години – лекцій; 2 години практичні; 5 години самостійна робота).  

Тема 4. Мова і суспільство. Мова та історія (2 години – лекцій; 2 години практичні; 5 години самостійна робота).  

 Модуль 2. Історія лінгвістичної думки. Методи дослідження мови (12 годин лекцій; 12 годин практичні; 30 

годин самостійна робота). 

Тема 1. Лексико-семантична система мови (2 години – лекцій; 2 години практичні; 6 години самостійна робота).  

Тема 2. Проміжні рівні мови (2 години – лекцій; 2 години практичні; 6 години самостійна робота).  

Тема  3. Методи дослідження мови (2 години – лекцій; 2 години практичні; 6 години самостійна робота).  

          Тема 4. Мовознавство на сучасному етапі. Гендерна лінгвістика. Дискурсологія.  (4 години – лекцій; 4 години 

практичні; 12 години самостійна робота).  

Тема 5. Когнітивна лінгвістика. Лінгвістична прагматика (2 години – лекцій; 2 години практичні; 4 години 

самостійна робота).  

    

 

9. Система оцінювання та вимоги 

  

Модуль 1. Назва: Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна  .  

Максимальна кількість балів за модуль: 60. 
Критерії оцінювання та бали: 

10 балів – за лекційні заняття (максимальний бал – 1); 50 балів – за практичні заняття та самостійну роботу 

(максимальний бал – 5).  

Основні критерії оцінювання знань здобувачів:  

1) характер і якість самостійної підготовки до заняття; 

2) ступінь усвідомлення навчального матеріалу, розуміння того, про що повідомляється; 



 

 

3) повнота, правильність і точність відповіді;  

4) уміння робити узагальнення та висновки, зокрема при оцінюванні письмових завдань; 

5) уміння застосовувати набуті знання як у стандартних, так і в нестандартних ситуаціях;  

6) мовленнєве оформлення відповіді, уміння донести інформацію до свідомості інших.  
 

Критерії оцінювання усного опитування  

5 балів  виставляється, якщо студент активно працює протягом усього заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з 

планом і показує при цьому глибоке оволодіння теоретичним  матеріалом, знання відповідної літератури, здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати 

явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1—2  помилок 

або описок. 

 4 бали виставляється за умови дотримання таких вимог: студент активно працює протягом заняття, питання висвітлені повно, викладення 

матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, 

студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі 

незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій 

або допущені  1—2 логічні помилки при розв’язанні завдань. 

3 бали виставляється в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання теоретичного матеріалу та 

навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати завдання. Але на занятті поводить себе 

пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 

теоретичного матеріалу або 3—4 логічних помилок при розв’язанні завдань. 

1-2 бали виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з 

грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні завдання. 

 

Критерії оцінювання рефератів (модуль самостійної роботи) 

Оцінка виставляється з урахуванням двох параметрів:  

1) обсяг виконаного реферату; 2) якість написання. 



 

 

1.5 балів ставиться за реферат, який має обсяг 15 або більше  друкованих (рукописних) сторінок; проблема, яка в ньому розглядається, 

викладена повно, послідовно, логічно; список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним правилам 

оформлення бібліографії. 

2. 4 бали ставиться за реферат, який має обсяг 10 сторінок; тема реферату викладена досить повно, але є певні недоліки у логіці викладу; 

бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає сучасним правилам, але містить певні помилки. 

3. 3 бали ставиться, коли обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема розглядається поверхово; у 

бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки. 

4. 2 бали ставиться, якщо тема реферату нерозкрита, у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається не за 

сучасними правилами.  

5. 0 балів ставиться, якщо реферат відсутній. 

 

Критерії оцінювання конспектів (модуль самостійної роботи) 

1. 5 балів  ставиться за   конспект теми, в якому виділені основні проблеми, терміни та ключові слова. 

2. 4 бали, якщо конспект  є достатньо повним, але в ньому бракує виділення основних тез теми, або не всівонивиділенні правильно, терміни 

та ключові слова виділено не в повному обсязі. 

3. 3 бали студент отримує за неповний, поверховий конспект, у якому не підкреслено основні тези, терміни та ключові слова виділено з 

помилками. 

4. 1-2 бали ставиться студентові, якщо конспект є схемою, у ньому не виділено основні тези, терміни та ключові слова. 

5. 0 балів ставиться студентові, якщо конспект відсутній. 

 

 

Критерії оцінювання  термінологічного диктанту 

а)  5 балів ставиться за усі правильні відповіді; 

б)  4 бали ставиться за 75 %  правильних відповідей; 

в) 3 бали ставиться, якщо правильно вказано більше, ніж 50% термінів; 

г) 1-2 бали ставиться, якщоправильно вказано менше, ніж на 50 % термінів. 

Шкала оцінювання термінологічного диктанту 



 

 

19-20 правильних відповідей -  5  балів 

15-18 – 4  бали 

10-14 – 3  бали 

5-9 -2  бали 

1-4 – 1 бал 

 

Підсумкова контрольна тестова робота 

                    (виконується на останньому практичному занятті: максимальна оцінка -5 балів) 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної тестової роботи: 

а)  5 балів ставиться за правильне виконання всіх завдань; 

б)  4 бали ставиться за виконання 75 % усіх завдань; 

в) 3 бали ставиться, якщо правильно виконано більше, ніж 50% запропонованих завдань; 

г)  2 бали - 1 бал  ставиться, якщо завдання виконано менше, ніж на 50 %. 

 

Екзамен (40 балів) 

Порядок проведення екзамену зі “Вступу до мовознавства” 

Екзамен з курсу “Вступ до мовознавства” складається у 1 семестрі. Екзамен є основною формою підсумкового контролю знань та умінь 

студентів. 

Екзамен відбувається в письмовій формі після попереднього обдумування студентом питань екзаменаційного білета. 

Кожний білет з курсу “Вступ до мовознавства” складається з трьох питань: два питання теоретичного характеру і одне – практичного 

(наприклад, при складанні фонетики – це фонетичний аналіз слова). 

Критерії оцінювання відповідей на питання білету 

1. 40 балів виставляється тоді, коли відповідь вважається повною, тобто в ній містяться визначення всіх понять, про які йдеться в 

питанні, проаналізовано об'єкт аналізу, охарактеризовано його семантичні та структурні ознаки. Відповідь повинна бути чіткою і 

послідовною, супроводжуватися великою кількістю прикладів із різних мов світу. 

2. 31-39 балів виставляється, коли у відповіді студента містяться незначні неточності, але при цьому відповідь є повною, змістовною і 

логічно побудованою. 

3. 20-30 балів ставиться у тих випадках, коли студент дав не досить чітке або неповне визначення аналізованого об'єкта, не дав 

ілюстративного матеріалу, нелогічно і непослідовно розкривав суть поняття. 

4.1-19 балів ставиться, якщо студент не дав правильної відповіді на питання екзаменаційного білета, не знає термінологічної системи 

дисципліни, а також якщо відповідь студента була нелогічною. 



 

 

 

 

 

Підсумкова  оцінка з дисципліни «Вступ до мовознавства»,складається   з балів за поточні усні відповіді та 

письмові роботи й  за самостійну роботу, балів за підсумкову тестову контрольну роботу (загалом максимальна кількість балів - 60) та балів 

на екзамені (40).  

            Наприклад: 46 ( бали за конспекти лекцій, поточні усні,письмові відповіді, виконані самостійні завдання та бали за підсумкову 

контрольну роботу) + 30 (бали на екзамені) = 76 балів(добре) –  (С)  (оцінка вноситься до екзаменаційної відомості та  в індивідуальний план 

здобувача).  

 

 

 

 

Таблиця переведення оцінок з національної системи оцінювання  

в 100-бальну у «Відомостях обліку успішності»  

Національна 

системата 

система 

ЕСТS 

100-бальна 

система 

Залік Національна 

система  та 

система 

ЕСТS 

100-бальна 

система 

Залік 

Відмінно 

А 

 

- 100 б. 

Зарахова

но 

Задовільно 

E 

- 60 б. 

Не 

зарахова

но 

- 97 б. - 60 б. 

- 93 б. Незадовільно 

FX 

- 59 б. 

- 90 б. - 56 б. 

Добре 

B 

 

- 89 б. - 52 б. 

- 87 б. - 49 б. 

- 85 б. - 45 б. 

- 83 б. - 42 б. 

Добре 

C 

- 81 б. - 38 б. 

- 80 б. - 35 б. 

- 78 б. Незадовільно 

F 

 

- 34 б. 

- 76 б. - 29 б. 

- 74 б. - 23 б. 

Задовільно 

D 

- 73 б. - 18 б. 

- 71 б. - 13 б. 



 

 

 - 69 б. - 8 б. 

- 67 б. - 4 б. 

- 64 б. - 3 б. 

Задовільно 

E 

- 63 б. - 2 б. 

- 62 б. - 1 б. 

- 61 б.  
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