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Назва дисципліни  Основи функціонально-категорійної граматики  

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет 

Катедра української мови ім. професора Івана Ковалика 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. 

Спеціальність 014 Середня освіта. 

Спеціалізація   

014.01 – Середня освіта (українська мова і література) 

Викладачі 

дисципліни 

Кутня Галина  Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

катедри української мови ім. професора Івана Ковалика 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

https://philology.lnu.edu.ua/employee/kutnya-halyna,  

Головний корпус ЛНУ ім. Івана Франка,  каб. 234                                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Електронна адреса:  

halyna.kutnya@lnu.edu.ua 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються у день (дні), визначені на початку 

семестру та узгоджені з основним розкладом занять викладача. 

Графік проведення консультацій викладач подає на катедру. 

Сторінка 

дисципліни 

https://philology.lnu.edu.ua/course/osnovy-gramatyky 

 

Інформація про 

дисципліну 

 

Дисципліна «Основи функціонально-категорійної граматики» є 

вибірковою зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) для освітньої програми “Середня освіта 

(Українська мова і література). Ця дисципліна викладається в 1 

семестрі в обсязі 3 кредити ECTS. 

Коротка анотація 

дисципліни  

Навчальну дисципліну розроблено так, щоб надати учасникам 

знання, що поглиблять академічний курс із граматики. У дисципліні 

представлено як огляд концепцій функціонально-категорійного 

напряму в сучасній граматиці, так і процесів та інструментів, які 

матимуть прикладне застосування аналізу граматичних одиниць та 

явищ у викладанні української мови. 

Курс сприяє успішному проведенню власної науково-пошукової 

діяльности і написанню науково-дослідницької роботи з граматики, 

а також удосконаленню методики викладання окремих тем із 

синтаксису, в т.ч. і в середній школі.  

 

Мета та цілі 

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. 

Практичні  цілі курсу полягають в тому, що він допоможе 

сформувати у студентів розуміння граматичної структури мови як 

цілісної системи, компоненти якої засвідчують міжрівневий 

характер, зокрема: ознайомить слухачів курсу із сучасними 

тенденціями у трактуванні граматичних явищ та основними 

https://philology.lnu.edu.ua/employee/kutnya-halyna
https://philology.lnu.edu.ua/course/osnovy-gramatyky


термінологічними поняттями функціональної граматики; навчить 

аналізувати семантику основних граматичних категорій 

(морфологічних та синтаксичних) та засоби її вираження;  із 

врахуванням різних аспектів речення – формально-синтаксичного, 

семантико-синтаксичного та комунікативного.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. К.: 

Наукова думка, 1992.  222 с. 

2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія 

української мови. К., 2004. 

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. К.: 

Либідь, 1993. 368 с. 

4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному 

аспекті. К.: Наукова думка, 1988. – 256 с. 

5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. 

Семантико-синтаксична структура речення. К.: Наукова 

думка, 1983. 220 с. 

6. Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. 

Донецьк: ДонНУ. 2007.  

7. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. – 

Донецьк: Дон ДУ, 1996. 437 с. 

8. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної 

української мови. Луцьк, 2012. 

9. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк, 

2001 (перевидання доповнене 2004).  

Додаткова 

10. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові: 

функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. Київ, 

2012. 

11. Барчук В. Формальна і функціонально-семантична 

співвіднесеність категорій часу та способу // Українська мова 

2011. №4. 

12. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії (Функціональний 

аналіз). К.: Наукова думка, 1991 С. 11-81. 

13. Бондар О. І. Система і структура функціонально-семантичних 

полів темпоральності в сучасній українській літературній 

мові: Функціонально-ономасіологічний аспект: Автореф. 

дис…д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Інститут 

української мови. К., 1998. 33 с. 

14. Вакалюк І. В. Функціонально-семантична категорія дієслівної 

квантитативності в сучасній українській мові: Дис…канд. 

наук.- Івано-Франківськ, 2019. 

15. Гловацька О. Л. Ядро функціонально-семантичного поля 

негативності в староукраїнській мові // Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». No 

11. 2015. Вип. 21 (3). 

16. Глотова О. В. Функціональний підхід до вивчення складних 

семантичних категорій // Лінгвістичні дослідження: Зб. 

Наукових праць. ХНПУ ім.Г.С. Сковороди. Вип. 50. Харків, 

2019.  // Режим доступу: 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/issue/archive 

17. Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в 

системі синтаксичних одиниць. Чернівці: Рута, 1999. 336 с. 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/issue/archive


18. Загнітко А. П. Позиційна модель речення і валентність 

дієслова // Мовознавство. 1994. №2-3. С. 48-56. 

19. Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень 

дієслова. К.: НКМ ВО, 1990. 64 с. 

20. Загнітко А.П. Морфологічні категорії в системі предикатності 

і предикативності речення. К.: НМКВО, 1990.  

21. Іщенко Н. Г. Семантична та поняттєва категорії у мовознавчих 

студіях // Доступ з: chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http. 

22. Кадомцева Л. О. Компоненти семантико-граматичної 

структури речення і поняття членів речення // Кадомцева Л.О. 

Українська мова. Синтаксис простого речення. К.: Вища 

школа, 1985. С. 29-62. 

23. Калько М .І. Категорія аспектуальності в сучасній українській 

літературній мові: дис... доктора філол. наук: 10.02.01, 

Черкаси, 2009. 

24. Ключка Н. Я. Лексико-семантичне поле як системно-

структурне утворення // Наукові записки. Серія філогічна.  

Вінниця, 2012. // Доступ з: chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https: 

25. //journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/947/804/ 

26. Костусяк Н. Категорія ступенів порівняння у граматичній 

системі української мови: Автореф. дис…канд. філол. наук: 

10.02.01 / НАН України Ін-т української мови. К., 1998. 20 с. 

27. Кочерган  М.П.  Теорія  функціонально-семантичного  поля  та  

її  застосування  в  зіставному  мовознавстві  // Мовознавство.  

2007.  № 4–5. С. 13–19. 

28. Кутня Г. Семантико-синтаксична категорія валентності в 

контексті аналізу предикатів // Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. Вип. 46. Львів, 2009. Ч. II.  

С. 9-16. 

29. Кучман І. М. Функціонально-семантична категорія 

каузативності в сучасній українській мові: Автореф. дис…. 

канд. наук. 10.02.01 українська мова. Київ, 2011. 

30.  Ледней О. Ф. Об’єктні синтаксеми в структурі простого 

речення: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / ОНУ 

Одеса, 2003. 19 с.  

31. Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності. 

Луцьк: Вид. відд. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 

1998. 208 с. 

32. Межов О. Г. Суб’єктні синтаксеми у структурі простого 

речення: Автореф. дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / АН 

України, Інститут української мови. К., 1998. 19 с. 

33. Мельничук О. С. Теоретичні питання синтаксису. Актуальне 

членування речень // Сучасна українська літературна мова: 

Синтаксис / За заг. ред. І. Білодіда. К., 1972. 

34. Онищенко І.В. Центральні та периферійні компоненти 

функціонально-семантичного поля оцінки в сучасній 

українській мові // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 

9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 5. Київ, 2011.  

35. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта  і об’єкта в  структурі простого 

речення. К.: Вища школа, 1986. 176 с. 



36. Поляк І. П. Функційно-семантична категорія неозначеності в 

сучасній українській літературній мові: Автореф. дис…. канд. 

наук. 10.02.01. українська мова. Луцьк, 2019. 

37. Прокопчук Л.В. Категорія порівняння та її вираження в 

структурі простого речення: Автореф. дис…канд. філол. наук: 

10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. К., 2000. 18 с. 

38. Пуш О. Функціонально-семантичне поле роду як 

репрезентант концептосфери роду // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 

2016 № 23. Т. 2. // Доступ з: chrome-extension: 

//oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http: 

//www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v23/part_2/15.pdf 

39. Руденко Л. М. Обставинна детермінація в структурі тексту 

(семантико-синтаксичний і стилістичний аспекти): Автореф. 

дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т 

мовознавства.  К., 1996. 52 с. 

40. Русанівський В. М. Структура українського дієслова. К.: 

Наукова думка, 1971. 315 с. 

41. Сальникова О. Функціонально-семантичне поле як спосіб 

дескрипції мови // Лінгвістичні студії. 2006 №14.  // Інтернет-

ресурс: http://litmisto.org.ua/?p=7496. 

42. Ситенко О. О. Функціонально-семантичне поле здрібнілості в 

слов’янських та германських мовах : Дис... канд. наук: 

10.02.15. 2008.  

43. Сікорська О. О. Функціонально-семантична категорія 

потенційності в українській мові: Автореф. дис… канд. філол. 

наук: 10.02.01. Одеса, 2017. 

44. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові 

(семантика, граматика, прагматика, стилістика): Автореф. 

дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т української 

мови. К., 2002. 34 с. 

45. Соколова С. О. Префіксальні дієслова у системі міжрівневих 

відношень: Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ 

Ін-т укр. мови. К., 2004. 35 с. 

46. Сухомлин В. В. Семантичні основи функціонально-

семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст // Науковий 

вісник Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. Вип. 22. 2012 // Доступ: chrome-extension: 

//oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https: 

//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8292/1/24.pdf 

47. Ткачук Т. Г. Функціонально-семантична категорія 

допустовості в сучасній українській мові. Автореф. дис… 

канд. філол. наук: 10.02.01. К., 2009.  

48. Усенко Ю., Сітко А. Модальність як функціонально-

семантична категорія. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 67-69. 

// Режим доступу: https://doi.org/10.36074/21.02.2020.v2.24. 

49. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. К., 2004. 

 

Тривалість курсу Один семестр ( перший) 

Обсяг курсу Загальний обсяг 90 годин:  16 год. – лекції, 16 год. - практичні 

заняття, 58 год. – самостійна робота. 

 

http://litmisto.org.ua/?p=7496
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Очікувані 

результати 

навчання 

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. 

 

Вивчення даної дисципліни передбачає формування таких 

загальних компетентностей:  
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. 

 

фахових компетентностей: 
ФК 15. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної  науки.  

ФК  16. Здатність вільно користуватися філологічною термінологією.  

 

програмних результатів навчання: 

ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 4. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення завдань професійної діяльності. 

ПРН 15. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають 

конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у 

цілісній системі знань. 

ПРН 17. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють, 

здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних  стилів і жанрів.  

Ключові слова Функційно-семантичне поле, функційно-семантична категорія, 

формально-граматичні засоби вираження, речення, семантико-

граматичний аспект, формально-граматичний аспект, 

комунікативний аспект, члени речення, синтаксеми. 

Формат курсу Очний (дистанційний)  

Теми * СХЕМА КУРСУ 



Підсумковий 

контроль, форма 

залік  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із предметів 

“Сучасна українська літературна мова (лексикологія, морфеміка і 

словотвір, морфологія, синтаксис), «Вступ до загального 

мовознавства», «Загальне мовознавство». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Публічна презентація, проєктно-орієнтоване навчання, аналіз, 

формування тематичного тезаурусу, складання ідейної матриці, 

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного 

викладання, навчальна дискусія, дослідницький метод.  

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер/ноутбук 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 50 % - участь у 

роботі на практичних заняттях,  50% - письмові роботи. 

 Оцінювання (залік) проводиться за такими видами робіт: 

 робота на практичних заняттях (виконання групових 

домашніх завдань та їх обговорення – 35 балів); 

 доповіді з презентацією (15 балів); 

 виконання індивідуально-самостійних письмових завдань (20 

балів);  

 контрольна підсумкова робота ( 30 балів). 

Загалом протягом семестру –  100 балів. 

Академічна доброчесність: очікується, що студенти добросовісно 

та самостійно виконуватимуть усі види робіт, передбачені 

навчальною дисципліною. Виявлення ознак академічної 

недоброчесности в роботі студента, незалежно від масштабів обману 

(списування, виконання за участи та допомоги інших студентів), є 

підставою для того, щоб викладач її не зарахував. Відвідування 

занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

Студенти зобов’язані дотримуватися термінів,  визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Усю літературу, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, надає викладач виключно в освітніх  цілях без права її 

передачі третім особам. Студентів заохочують до використання 

також й додаткової (допоміжної) літератури та джерел, які подані 

окремим списком, у вивченні окремих тем.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за 

виконання відповідних видів письмових робіт та участь у роботі на 

практичних заняттях. При цьому обов’язково враховується 

присутність на занятті та активність студента під час практичного 

заняття, виконання домашніх завдань та самостійних робіт на парі; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом та іншими мобільними 

пристроями під час занять з метою, не пов’язаною з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання.  

Жодні форми порушення академічної доброчесности не 

толеруються. 

 



Питання для 

отримання заліку 
 Напрями, течії, підходи у лінгвістиці 20-21 ст. Різні підходи 

до аналізу граматичних одиниць та явищ.  

 Українська школа функціональної граматики, її 

представники. Забезпечення функціонального підходу в 

характеристиці граматичних одиниць та явищ у середній 

школі. 

 Поняття «функціонально-семантичної одиниці», 

«функціонально-семантичного поля»,  «функціонально-

семантичної категорії». 

 Загальна характеристика (зміст та способи вираження) 

основних функціонально-семантичних ознак (суб’єктности, 

персональности,  об’єктности,  аспектуальности, 

темпоральности, фазовости, модальности, локативности, 

посесивности, кількости, компаративности тощо). 

Сприйняття в учнів різного віку зазначених ознак відповідно 

до шкільної програми. 

 Функціональний підхід до аналізу синтаксичних одиниць та 

явищ: тривимірний підхід до аналізу речення у 

функціональній граматиці (семантико-синтаксичний, 

формально-граматичний та комунікативний). Можливості 

використання підходу в шкільній граматиці. 

 Семантико-синтаксична оцінка речення. Компоненти в 

семантико-синтаксичній структурі речення.  

 Типи синтаксем (первинні / вторинні, предикатні, 

субстанціональні, детермінантні).  Типові помилки в учнів 

середньої школи при встановленні формально-синтаксичної 

ролі членів речення, пов’язані з асиметрією семантики та 

форми компонентів реченнєвої структури. 

 Семантична співвідносність простого ускладненого і 

складного речення. 

 Комунікативний аспект простого та складного речень. 

 Формально-граматичний аспект аналізу речення у єдності із 

семантико-синтаксичним та комунікативним. 

 

Завдання для 

отриманні заліку 
 Виконання часткового функціонального аналізу 

запропонованих речень, який включає:  

1) формально-граматичний аналіз (речень різної структури, 

зокрема багатокомпонентних складних); 

2) частковий семантико-синтаксичний аналіз (за окремими 

показниками, речень лише простих); 

3) частковий комунікативний аналіз (за окремими 

показниками). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ  

 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форм

а 

діяль

ності 

(занят

тя) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконанн

я 

 Змістовий модуль 1. Основні 

поняття функціонально-

категорійної граматики. Аналіз 

функціонально-семантичних 

категорій 

    

1 т. 

 

 

2 год. 

Вступні зауваги до курсу «Основи 

функціонально-категорійної 

граматики». Напрями, течії, підходи 

у лінгвістиці 20-21 ст. Різні підходи 

до аналізу граматичних одиниць та 

явищ. Українська школа 

функціональної граматики, її 

представники. Можливості 

використання функціонального 

підходу в характеристиці 

граматичних одиниць та явищ у 

середній школі. 

Категорії функціональної 

граматики. Поняття «функціонально-

семантичної одиниці», 

«функціонально-семантичного поля»,  

«функціонально-семантичної 

категорії». 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с. 

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. – 

Донецьк: Дон ДУ, 1996. – 437 с. 

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. 

Донецьк: ДонНУ. 2007.  

Сальникова О. Функціонально-семантичне поле як 

спосіб дескрипції мови // Лінгвістичні студії. – 2006 - 

№14.  // Інтернет-ресурс: http://litmisto.org.ua/?p=7496. 

Сухомлин В. В. Семантичні основи функціонально-

семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст // 

Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. – Вип. 22. – 2012 // 

Доступ: chrome-extension: 

//oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https: 

//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8292/1/24.

pdf 

 

Українська школа 

функціональної граматики, 

її представники (І. 

Вихованець, К. 

Городенська, А. Загнітко, 

М. Мірченко, М. С. 

Соколова, Л. Руденко, М. 

Калько та інші мовознавці). 

– 5 год. 

Жовтень 

2022 

http://litmisto.org.ua/?p=7496


3т. 

 

 

 

2 год. 

Загальна характеристика (зміст та 

способи вираження) функціонально-

семантичних категорій 

(суб’єктности, персональности,  

об’єктности,  аспектуальности, 

темпоральности, фазовости, 

модальности, локативности, 

посесивности, кількости, 

компаративности тощо).  

Сприйняття зазначених категорій в 

учнів різного віку. 

лекці

я 

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій 

сучасної української мови. – Луцьк, 2012. 

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-

граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с. 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична 

морфологія української мови. – К., 2004. 

 

Базові фунціонально-

семантичні категорії. (1 

год.). Структурні елементи 

та властивості функційно-

семантичного поля у 

граматиці (3 год.) 

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 

год.) 
 



 

2 т., 4 

т, 6 т. 

 

 

6 год. 

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). 

Практ

ичні 

занят

тя 

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-

граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с. 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична 

морфологія української мови. – К., 2004. 

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій 

сучасної української мови. – Луцьк, 2012. 

 

Основні значення 

відмінкової системи 

сучасної української мови, 

їх реалізація в реченні. 

Морфологічний та 

синтаксичний час; пряме і 

відносне вживання часових 

форм дієслова (1 год.) 

Жовтень 

2022 

 Змістовий модуль 2. 

Функціональний підхід до аналізу 

синтаксичних одиниць та явищ  

    

3 т. 

 

 

2 год. 

 

Тривимірний підхід до аналізу 

речення у функціональній граматиці 

(семантико-синтаксичний, 

формально-граматичний та 

комунікативний). Семантико-

синтаксична оцінка речення. 

Пропозиція. Поняття валентності. 

Валентно зумовлені компоненти  та 

детермінанти. 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. 

Семантико-синтаксична структура речення. – К.: 

Наукова думка, 1983. – 220 с. 

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – 

Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).  

Кутня Г. Семантико-синтаксична категорія валентності 

в контексті аналізу предикатів // Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна – Вип. 46. – Львів, 2009. 

– Ч. II. – С. 9-16. 

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-

граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с. 

 

 

Різні підходи до поняття 

валентності у мовознавчій 

літературі. Валентність на 

різних мовних рівнях. (4 

год.) Сутність формально-

граматичних, семантико-

синтаксичних та 

комунікативних аспектів у 

реченні. (1 год.) 

Листопад 

2022 

5 т. 

 2 

год. 

Компоненти в семантико-

синтаксичній структурі речення. 

Типи синтаксем. Типові помилки в 

учнів середньої школи, зумовлені 

асиметричною співвідносністю 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

 

Співвідносність синтаксем 

із формальними членами 

речення. (4 год.) 

Листопад 

2022 



синтаксем (як семантико-

синтаксичних одиниць) із членами 

речення (як формально-синтаксичних 

одиниць). 

 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. 

Семантико-синтаксична структура речення. – К.: 

Наукова думка, 1983. – 220 с. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

 

7 т. 

 

 

2 год. 

Категорія предиката як центральної 

синтаксеми. Субстанціальні 

синтаксеми. 

Співвідношення предикатних та 

субстанціональних синтаксем із 

формальними ролями у реченні. 

Синтаксичні випадки асиметрії 

семантики та форми одиниць. 

лекці

я  

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – 

Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).  

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. 

Семантико-синтаксична структура речення. – К.: 

Наукова думка, 1983. – 220 с. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

 

Співвідносність предикатів 

із формальними членами 

речення. (4 год.) 

Співвідносність 

субстанціональних 

синтаксем із формальними 

членами речення. (2 год.)   

Листопад 

2022 

8 т. 

 

 

2 год. 

  

Вторинні синтаксеми у реченні. 

Подвійні синтаксеми. Семантична 

співвідносність простого 

ускладненого і складного речення. 

 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – 

Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).  

Мірченко М. В. Синтаксичні категорії речення: Автореф. 

дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. – 

К., 2002. – 36 с. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

 

 

 Співвідносність вторинних 

синтаксем (детермінантів) 

із формальними членами 

речення. (4 год.) 

 

 Листопад 

2022 

9 т. 

 

 

2 год. 

Виділення та характеристика різних 

синтаксем у структурі речення. 

Практ

ичне 

занят

тя 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – 

Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).  

Різновиди об’єктних 

значень та лексико-

граматичні засоби їх 

вираження в реченні. (1 

год.) 

 Листопад 

2022 



Мірченко М. В. Синтаксичні категорії речення: Автореф. 

дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. – 

К., 2002. – 36 с. 

 

10 т. 

2 год. 

Комунікативний аспект простого 

речення. Комунікативні засади 

характеристики речення в середній 

школі. 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. 

Донецьк: ДонНУ. 2007.  

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. 

ред. І.Білодіда.  К., 1972. 

 

 

Актуальне членування 

речення. (1 год.)  

Синтагматичне членування 

речення. (2 год.) 

Грудень 

2022 

 

11 т.  

 

 

2 год. 

Характеристика речень за окремими 

комунікативними показниками: 

модальности (загальної та часткової), 

метою висловлювання, емоційною 

забарвленістю. Види робіт (усних та 

письмових) у середній школі, 

зорієнтованих на комунікативну 

оцінку висловлювань. 

Практ

ичне 

занят

тя 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. 

Донецьк: ДонНУ. 2007.  

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. 

ред. І.Білодіда.  К., 1972. 

 

Модальність як одна з 

основних ознак речення, 

засоби вираження 

модальності в реченні 

(лексичні, граматичні, 

зумовлені комунікативною 

настановою речення).  (1 

год) 

Грудень 

2022 

12 т. 

 

 

2 год. 

Формально-граматичний аспект 

аналізу речення у зв’язку із 

семантико-синтаксичним та 

комунікативним. Основи 

функціонального аналізу. 

Використання окремих показників 

функціонального аналізу в середній 

школі. 

лекці

я 

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

 

Формально-граматичні 

показники аналізу 

складного речення в 

академічній граматиці. (5 

год.) 

Грудень 

2022 

13 т. 

 

 

2 год. 

Формально-граматичний аналіз 

речень різної структури: академічний 

підхід у порівнянні зі шкільним. 

Практ

ичне 

занят

тя 

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

 

Формально-граматичні та 

семантичні критерії у 

виділенні і характеристиці 

членів речення в сучасній 

Грудень 

2022 



академічній граматиці. (4 

год.) 

14 т.,  

 

 

2 год. 

Функціональний аналіз речення 

(формально-граматичний, частковий 

семантико-синтаксичний, з 

елементами комунікативних 

показників) за схемою встановленого 

зразка. 

Практ

ичне 

занят

тя,  

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. 

– К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

 

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004. 

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української 

мови. – К.,2010. 

Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. 

Семантико-синтаксична структура речення. – К.: 

Наукова думка, 1983. – 220 с. 

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – 

Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).  

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій 

сучасної української мови. – Луцьк, 2012. 

 

Функціональний аналіз 

речення на синтаксичному 

матеріалі різного типу 

структурно-комунікативних 

одиниць. (9 год.) 

Грудень 

2022 

15 т., 

2 год. 

Частковий функціональний аналіз 

речення (підсумкова контрольна 

робота) 

Контр

ольна 

робот

а 

аналіт

ичног

о 

харак

теру 

Основна література до курсу.  Грудень 

2022 

16 т. 

2 год. 

Підсумки семестрової роботи, 

зарахування відпрацювань. 

 

Практ

ичне 

занят

тя 

Основна література до курсу.  Грудень 

2022 

 

 

  


