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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

___03 Гуманітарні науки   за вибором 

 Напрям підготовки  

035 Філологія 

Модулів – 1 

Спеціальність  

035.01 Українська мова 

та література 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 58 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

маґістр 

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

58 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка.  

Співвідношення кількости годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,35; 

для заочної форми навчання – 0,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



 

 

  

МЕТА КУРСУ – отримання базових знань із функціонально-категорійної 

граматики, відтак формування систематизованих наукових знань (у 

довершення до академічного підходу) у класифікації та аналізі граматичних 

категорій, одиниць, явищ. 

ЗАВДАННЯ: сформувати у студентів розуміння граматичної структури мови 

як складної системи, компоненти якої засвідчують міжрівневий характер, 

зокрема:  

1) ознайомити слухачів курсу із сучасними тенденціями у трактуванні 

граматичних явищ та основними термінологічними поняттями 

функціональної граматики;  

2) навчити: 

А) аналізувати семантику основних граматичних категорій 

(морфологічних та синтаксичних) та засоби її вираження; 

Б) розмежовувати різні аспекти речення – формально-

синтаксичний, семантико-синтаксичний та комунікативний; 

В) визначати первинні та вторинні одиниці речення семантико-

синтаксичного рівня – предикат, суб’єкт, об’єкт, детермінанти; 

Матеріал спецкурсу подано з урахуванням напрацювань української та 

європейської лінгвістичної науки. У програмі відображено функціональний 

підхід у кваліфікації формальних граматичних категорій з опорою на 

семантико-граматичний, а також аналіз окремих універсальних семантико-

граматичних категорій. Спецкурс  спрямований на усвідомлення власне 

українських граматичних ознак та загальномовних. 

 

У результаті засвоєння навчального матеріалу СТУДЕНТИ повинні ЗНАТИ: 

1) основні поняття функціональної граматики, напрями, термінологію; 

2) семантичні засади граматичних категорій; 

3) функціонально-семантичні категорії та способи їхнього вираження; 

4) особливості тримірного підходу до аналізу речень (формально-

граматичного, семантико-синтаксичного та комунікативного); 

5) принципи виділення компонентів семантико-синтаксичної структури 

речення. 

 

У результаті набутих знань СТУДЕНТИ повинні ВМІТИ: 

1) аналізувати семантику граматичних категорійних значень; 

2) виявляти засоби реалізації функціонально-семантичних категорій, 

враховуючи різні мовні рівні; 

3) оцінювати речення з погляду структурної семантики (семантично 

елементарне / семантично складне), розрізняючи  

основні типи синтаксем у зв’язку з членами речення та аналізувати їх;  



 

 

  

6) аналізувати співвідношення семантико-синтаксичної та формально-

синтаксичної структур речення, враховуючи комунікативну оцінку 

висловлювання; 

7) брати участь у науковій  дискусії. 
 

Загальні компетентності (ЗК): 

Вивчення даної дисципліни передбачає формування таких загальних компетентностей:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

фахових компетентностей: 
ФК 1. Здатність застосовувати сучасні методи й навчальні технології в освітніх 

закладах. 

 

ФК 11. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної  науки.  

ФК  12. Здатність вільно користуватися філологічною термінологією.  

ФК 14. Демонстрування власної філологічної та педагогічної культури. 

ФК 15. Здатність використовувати когнітивно-пізнавальну активність, творчо-

пошукові дії в процесі роботи над мовно-літературними явищами. 

ФК 17. Здатність аналізувати й інтерпретувати мовно-літературні процеси, 

зіставляти інформацію, порівнювати явища; 
  
 

Програмні результати навчання (ПРН): 

 

ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати. 

ПРН 5. Використовувати традиційні та інноваційні технології навчання 

філологічних дисциплін у середній школі. 

ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 10. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 11. Знати систему мови, історію української  мови і літератури, сучасні 

процеси і тенденції.  

ПРН 12. Знати норми української літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 14. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 



 

 

  

ПРН 17. Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних 

стилів і жанрів. 

ПРН 18. Демонструвати знання з обраної філологічної спеціалізації. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль 1. Основні поняття функціонально-категорійної 

граматики. Аналіз функціонально-семантичних категорій  
Тема 1. Напрями, течії, підходи у лінгвістиці 20-21 ст. Різні підходи до аналізу 

граматичних одиниць та явищ. Українська школа функціональної граматики, її 

представники.  

Тема 2. Категорії функціональної граматики. Поняття «функціонально-

семантичної одиниці», «функціонально-семантичного поля»,  «функціонально-

семантичної категорії». 

Тема 3. Загальна характеристика (зміст та способи вираження) функціонально-

семантичних категорій (суб’єктности, персональности,  об’єктности,  

аспектуальности, темпоральности, фазовости, модальности, локативности, 

посесивности, кількости, компаративности тощо). 

 

Змістовий модуль 2. Функціональний підхід до аналізу синтаксичних 

одиниць та явищ  

 

Тема 4. Тривимірний підхід до аналізу речення у функціональній граматиці 

(семантико-синтаксичний, формально-граматичний та комунікативний). 

Тема 5. Семантико-синтаксична оцінка речення. Пропозиція. Поняття 

валентності. Валентно зумовлені компоненти  та детермінанти.  

Тема 6. Компоненти в семантико-синтаксичній структурі речення. Типи 

синтаксем.  

Тема 7. Категорія предиката як центральної синтаксеми.  

Тема 8. Субстанціальні синтаксеми.  

Тема 9. Вторинні синтаксеми у реченні.  

Тема 10. Семантична співвідносність простого ускладненого і складного речення. 

Тема 11. Комунікативний аспект простого речення.  

Тема 12. Формально-граматичний аспект аналізу речення у єдності із семантико-

синтаксичним та комунікативним. 

Тема 13. Функціональний аналіз речення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денне навчання Заочне навчання 

Усь

ого 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

Л Пр. ін ср л п і ср 



 

 

  

д н

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

Змістовий модуль 1. Основні поняття функціонально-категорійної 

граматики. Аналіз функціонально-семантичних категорій 

Тема 1. Напрями, течії, 

підходи у лінгвістиці 20-21 

ст. Різні підходи до аналізу 

граматичних одиниць та 

явищ. Українська школа 

функціональної граматики, її 

представники. 
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5 

 

 

7 1   6 

Тема 2. Категорії 

функціональної граматики. 

Поняття «функціонально-

семантичної одиниці», 

«функціонально-

семантичного поля»,  

«функціонально-семантичної 

категорії». 

 

5 1   4 5,5 0,

5 

  5 

Тема 3. Загальна 

характеристика (зміст та 

способи вираження) 

функціонально-семантичних 

категорій (суб’єктности, 

персональности,  

об’єктности,  

аспектуальности, 

темпоральности, фазовости, 

модальности, локативности, 

посесивности, кількости, 

компаративности тощо). 

15 2 6  7 15 1 2  12 

Разом – змістовий модуль 1. 26 4 6  16 27,5 2,

5 

2  23 

Змістовий модуль 2. Функціональний підхід до аналізу синтаксичних 

одиниць та явищ 

Тема 4. Тривимірний 

підхід до аналізу речення 

3 1   2 2,5 0,

5 

  2 



 

 

  

у функціональній 

граматиці (семантико-

синтаксичний, 

формально-граматичний 

та комунікативний). 

Тема 5. Семантико-

синтаксична оцінка речення. 

Пропозиція. Поняття 

валентності. Валентно 

зумовлені компоненти  та 

детермінанти.  

 

5 1   4 4,5 0,

5 

  4 

Тема 6. Компоненти в 

семантико-синтаксичній 

структурі речення. Типи 

синтаксем.  

 

6 2   4 4.5 0,

5 

  4 

Тема 7. Категорія предиката 

як центральної синтаксеми.  

 

5,5 1 0,5  4 5 0,

5 

0,5  4 

Тема 8. Субстанціальні 

синтаксеми.  

 

5,5 1 0,5  4 6 0,

5 

0,5  5 

Тема 9. Вторинні синтаксеми 

у реченні. Подвійні 

синтаксеми. 

 

5, 5 1 0,5  4 6 0,

5 

0,5  5 

Тема 10. Семантична 

співвідносність простого 

ускладненого і складного 

речення. 

 

5,5 1 0,5  4 5, 5 0,

5 

  5 

Тема 11. Комунікативний 

аспект простого речення.  

 

8 2 2  4 6 1   5 

Тема 12. Формально-

граматичний аспект аналізу 

речення у зв’язку із 

семантико-синтаксичним та 

комунікативним 

10 2 2  6 11 1 1  9 

Тема 13. Функціональний 

аналіз речення 

10  4  6 11.5  1.5  10 

Разом – змістовий модуль 2. 64 1

2 

10  42 62,5 5,

5 

4  53 



 

 

  

Разом 90 1

6 

16  58 90 8 6  76 

 

  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денне заочне 

1 Характеристика засобів вираження різних 

функціонально-семантичних категорій на 

різних мовних рівнях (лексико-граматичному: 

частиномовна вираженість; граматичному: 

власне морфологічному (спеціалізовані 

морфологічні форми), синтаксичному (з 

урахуванням різних синтаксичних одиниць та 

явищ); якщо є – на словотвірному (формотворчі 

чи словотворчі афікси). 

 

6 2 

2 Виділення та характеристика різних синтаксем у 

структурі речення. 

2 1,5 

3. Характеристика речень за окремими 

комунікативними показниками: модальности 

(загальної та часткової), метою висловлювання, 

емоційною забарвленістю. Аналіз речень, у яких 

комунікативні ознаки впливають на формально-

граматичні та семантико-синтаксичні особливості 

компонентів. 

2  

4. Формально-граматичний аналіз речень різної 

структури (академічний підхід) 

2 1 

5. Функціональний аналіз речення (формально-

граматичний, семантико-синтаксичний, з елементами 

комунікативних показників) 

4 1.5 

 

                                                                                                              

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне заочне 

1. Українська школа функціональної граматики, її 

представники (І. Вихованець, К. Городенська, А. 

Загнітко, М. Мірченко, М. С. Соколова, Л. 

5 6 



 

 

  

Руденко, М. Калько та інші мовознавці).  

2. Базові фунціонально-семантичні категорії. 1 2 

3. Структурні елементи та властивості функційно-

семантичного поля у граматиці 

3 3 

4. Характеристика різних функційно-

категорійних значень у сучасній українській 

мові: персональности, адресатности (адресата), 

об’єктности (власне об’єкта), темпоральности 

(часу), посесивности (присвійности), мети, 

наслідковости, порівняння, квантитативности 

(кількости), атрибутивности (означальности), 

допустовости, локативности (місця), 

заперечности, спонукальности, стану, 

модальности, аспектуальности 

(«внутрішнього» часу), суперлативности, 

умови. 

 

6 10 

5. Основні значення відмінкової системи сучасної 

української мови, їх реалізація в реченні.  

0.5 1 

6. Морфологічний та синтаксичний час; пряме і 

відносне вживання часових форм дієслова.  

0.5 1 

7. Різні підходи до поняття валентності у 

мовознавчій літературі. Валентність на різних 

мовних рівнях.  

4 4 

8. Сутність формально-граматичних, семантико-

синтаксичних та комунікативних аспектів у 

реченні. 

1 2 

9. Співвідносність синтаксем із формальними 

членами речення. 

4 5 

10. Співвідносність предикатів із формальними 

членами речення.  

4 4 

10.  Співвідносність субстанціональних синтаксем із 

формальними членами речення.  

2 2 

11. Співвідносність вторинних синтаксем 

(детермінантів) із формальними членами речення.  

 

4 5 

12. Різновиди об’єктних значень та лексико-

граматичні засоби їх вираження в реченні. 

1 2 

13. Актуальне членування речення.  1 1 

14. Синтагматичне членування речення. 2 3 

15. Формально-граматичні показники аналізу 

складного речення в академічній граматиці. 

5 6 

16. Формально-граматичні та семантичні критерії у 4 6 



 

 

  

виділенні і характеристиці членів речення в 

сучасній академічній граматиці.  

17. Модальність як одна з основних ознак речення, 

засоби вираження модальності в реченні 

(лексичні, граматичні, зумовлені комунікативною 

настановою речення).   

1 2 

18. Функціональний аналіз речення на 

синтаксичному матеріалі різного типу 

структурно-комунікативних одиниць. 

9 11 

 Разом  58 76 

 

 

 

10. Методи навчання 

 

 

Результати навчання Методи навчання Форма оцінювання 

Використовувати 

українську мову як 

державну в усіх сферах 

суспільного життя 

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, проблемний 

виклад, частково-

пошуковий метод, 

навчальна дискусія, 

Залік, поточне усне 

опитування, письмова 

самостійна робота, 

колоквіум, участь у 

дискусії. 

Знати систему мовних 

рівнів. 

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, вправи, 

проблемний виклад, 

частково-пошуковий 

метод, пояснювально-

ілюстративний метод 

Залік, тестування, 

поточне усне 

опитування,  письмова 

самостійна робота, 

колоквіум, участь у 

дискусії, презентація. 

Знати граматичну 

структуру української 

мови, виокремлювати 

синтаксичні одиниці та 

визначати зв’язок останніх 

з одиницями інших мовних 

рівнів мови. 

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, вправи, 

проблемний виклад, 

частково-пошуковий 

метод, аналіз, метод 

проблемного викладання, 

дослідницький метод. 

Залік, проєктна робота,  

письмова самостійна 

робота, колоквіум, 

участь в обговоренні. 

Характеризувати 

граматичні явища, 

процеси, одиниці в 

різностильових реченнях 

сучасної української 

літературної мови.  

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, вправи, 

проблемний виклад, 

частково-пошуковий, 

пояснювально-

Залік, проєктна робота, 

тестування, поточне 

усне опитування,  

письмова самостійна 

робота, колоквіум, 

участь в обговоренні. 



 

 

  

 ілюстративний метод. 

Застосовувати сучасні 

методи та прийоми в 

методиці викладання 

граматики  

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, вправи, 

проблемний виклад, 

навчальна дискусія. 

Залік, тестування, 

поточне усне 

опитування,  письмова 

самостійна робота, 

колоквіум, участь в 

дискусії. 

Розуміти синтаксичну 

систему мови як результат  

комунікативно-

мисленнєвої діяльності, 

відтак моделювати різні 

синтаксичні одиниці та 

інтерпретувати їх з позицій 

шкільної та академічної 

граматик. 

 

Лекція, пояснення, бесіда, 

демонстрація, практична 

робота, вправи, 

проблемний виклад, 

частково-пошуковий 

метод. 

Залік, тестування, 

поточне усне 

опитування,  письмова 

самостійна робота, 

колоквіум, участь в 

обговоренні, 

презентація. 

 

11. Методи контролю 

      1. Опитування. 

2. Поточні самостійна та контрольна роботи. 

3. Індивідуальні презентації. 

4. Залік. 

                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 100 

5 4 20 1 1 4 5 5 5 2 8 20 20 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 задовільно  



 

 

  

E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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