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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програму фахового вступного випробування складено на підставі 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 

2019 року № 869. 

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній 

перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього 

освітнього ступеня. 

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та 

професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати 

типові професійні завдання. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

1. Сучасна російська літературна мова. Фонетика 

1.1. Фонетика як розділ науки про сучасну російську літературну 

мову 

Предмет і завдання фонетики. Загальна, приватна, описова, 

порівняльна і історична фонетика. Поняття системи в застосуванні до 

фонетичної сторони мови. І. О. Бодуен де Куртене і Ф. де Соссюр - піонери 

вивчення фонетики як системи. Сегментні і суперсегментні одиниці 

фонетики. Значення робіт П. С. Кузнєцова для строгого розмежування 

сегментних і суперсегментних одиниць у фонетиці. 

1.2. Класифікація сегментних одиниць 

Класифікація артикуляції звуків : а) класифікація приголосних за 

місцем і способом освіти; б) класифікація приголосних за рядом, підйомом і 

лабіалізацією. Різні типи таблиць для голосних і приголосних, їх 

зіставлення. Акустична класифікація звуків. Теоретичні і практичні її цілі. 

Достоїнства і недоліки цієї класифікації. Фонетична транскрипція, її 

правила. 

1.3. Класифікація суперсегментних одиниць 

Складові і нескладові звуки: склад. Склад як хвиля сонорності, місце 

словоподілу по цій теорії. Склад як хвиля експлозії - імплозії, місце 

складоподілу по цій теорії. Правила російського складоподілу(по сонорній 

теорії). Типи складів в російській літературній мові. Наголос, його 

тактотвірна функція. Такт. Акустичні і артикуляції відмінності ударних 

складів від ненаголошених. Дослідження М. І. Жинкіна. Формула 
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О. О. Потебні. Визначення меж тактів за допомогою цієї формули 

Дослідження членування тексту на такти. Інтонація, її фразотвірна функція 

Фраза. Типи російської інтонації. 

1.4. Фонологія 

Поняття фонеми. Фонема і позиційні чергування звуків. І. О. Бодуен де 

Куртене - фундатор фонології. Поняття «дивергенція». Фонологічні погляди 

Л. В. Щерби. Фонологічні погляди М. С. Трубецького. «Московська 

фонологічна школа»: Р. І. Аванесов, П. С. Кузнєцов, О. 

O. Реформатський, В. М. Сидоров. «Петербурзька фонологічна школа». 

1.5. Фонетична система російської мови 

Поняття чергування звуків(позиційні, традиційні, історичні). 

Чергування паралельні і чергування перехрещуються. Класифікація 

позицій. Позиції сильні і слабкі. Позиційні чергування приголосних. 

1.6. Орфоепія 

Вимоги до фонетичної сторони літературної мови : строга її 

нормативність і єдність, стійкість. Зв'язок цих вимог з двома призначеннями 

літературної мови. Принципи відбору орфоепічних варіантів для 

кодифікації. - чудовий хранитель російської культурної вимови. Роботи з 

орфоепії Д. М. Ушакова, О. І. Чернишева. І. Г. Голанова, 

P. І. Аванесова. 

1.7. Орфографія 

Загальна характеристика російської орфографії. Головний принцип, на 

якому вона побудована. Аналіз найголовніших правил російської 

орфографії з точки зору її основного принципу. Зіставлення фонемних 

транскрипцій і орфограм. Роздільні і злиті написання. Велика буква. Заслуги 

в розробці теорії російської орфографії І. О. Бодуена де Куртене, Д. М. 

Ушакова, Р. І. Аванесова. 

2. Сучасна російська літературна мова. Лексикологія і 

фразеологія. 

2.1. Лексикологія сучасної російської мови як науки 

Лексикологія як розділ науки про сучасного росіянина мові. Слово як 

одиниця лексичного рівня. Ознаки слова. Відмінність слова від інших 

мовних одиниць(звуків, морфем, словосполучень і викладів). 

2.2. Лексичне значення слова 

Визначення лексичного значення слова. Лексичне значення і 
граматична основа. Денотативний, конотативний і прагматичний аспекти 
лексичного значення. Класифікація лексичних значень за акад. В. В. 
Виноградовим: пряме або номінативне, фразеологізм пов'язане, 
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синтаксично обумовлене. Подальший розвиток вчення про типи лексичних 

значень у працях М. І. Фоміної, В. Г. Гака та інших сучасних дослідників. 

2.3 Системні аспекти вивчення лексики. Багатозначність 

Поняття багатозначності слів. Смислова структура слова і поняття 

моносеми. Ієрархія значень і типи багатозначності. Топологічна 

класифікація багатозначності слів : ланкова, радіальна, радіально-ланкова. 

Метонімія як вид перенесення. Полісемія в тлумачних словниках російської 

мови. 

2.4 Омонімія в російській мові 

Відмінність омонімії від полісемії. Повні і часткові омоніми. Типи 

омонімів : фонетичні, граматичні і лексичні. Міжмовна омонімія (на 

прикладі слов'янських мов). Причини появи омонімів в мові. Омоніми як 

засіб словесної гри і каламбурів. 

2.5. Синонімія як вираження смислової еквівалентності в 

російській мові 

Розуміння синонімії в російському мовознавстві (визнання явища і 

його заперечення). Синонімічний ряд і його домінанта. Абсолютні синоніми 

або лексичні дублети. Шляхи появи синонімів. Типи синонімів. 

Класифікація синонімів. Контекстні синоніми. Поняття евфемізмів. 

Синтаксичні і стилістичні функції синонімів Синоніми і варіанти слова : 

семантичні, граматичні і фонетичні варіанти. 

2.6. Паронімія в російській мові 

Паронімія як мовне явище. Специфіка процесу і принцип виникнення 

паронімів у мові. Повні, неповні і часткові пароніми. Відмінність паронімів 

від суміжних явищ (парономазія, слова народної етимології, варіанти слова). 

2.7. Синонімія в російській мові як вираження смислової 

еквівалентності слів 

Визначення антонімів і антонімів (концепція проф. Л. А. Новікова). 

Спільнокореневі і різнокорінні антоніми. Класифікація антонімів за Л. А. 

Новіковим. Семантичні і стилістичні функції антонімів у поезії та художній 

літературі. 

2.8. Конверсія у ряді ономасіологічних категорій 

Поняття конверсії в мовознавстві. Види конверсії (граматична і 

лексична). Лексичні конверсиви і їх класифікація (за проф. Л. А. Новіковим). 

Відмінність лексичних конверсивів від синонімів. Семантичні функції 

конверсивів. 

2.9. Лексика сучасної російської мови з точки зору її походження 
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Поняття «Споконвічно російська лексика». Пласти споконвічно 

російської лексики: спільнослов'янські, східнослов'янські(чи староруські) і 

власне російські. Лексико-тематичні групи спільнослов'янської, 

староруської і власнеросійської лексики їх частиномовна приналежність. 

Формування російської лексики. Лексичні запозичення. Освоєння 

запозичених слів : а) фонетичне; б) граматичне; в) лексичне. Запозичення з 

окремих мов: скандинавських і фінських, тюркські запозичення, грецизми і 

латинізми. Кальки, калькування. Лексичні, словотворчі і семантичні кальки. 

2.10. Лексика сучасної російської мови з точки зору серед її 

вживання 

Лексика загальнонародна і незагальнонародна. Діалектна лексика 
(діалектизми). Лінгвогеографія діалектизмів. Типи діалектизмів. Вживання 
лексичних діалектизмів у художній і публіцистичній літературі. 
Професіоналізми, спеціальні слова і теореми в російській мові. Типи 
професіоналізмів : загальнозрозумілі і спеціальні слова. 

Арготизми як соціальні спрощення у вживанні слова. Молодіжний 
жаргон експресивно-стилістичні властивості арготизмів. 

 

2.11. Лексика сучасної російської мови з точки зору її активного і 

пасивного запасу 

Поняття активного і пасивного запасу слів. Застарілі слова, їх 

неоднорідність по мірі застарівання, причинам їх архаїзації. «Старовинні 

слова» (Н. М. Шанский). Історизми. Архаїзми. Типи історизмів. Лексичні 

архаїзми, лексико-словотворчі, лексико-фонетичні, семантичні. Неологізми, 

причини їх виникнення. Лексичні і семантичні неологізми. Оказіональна 

лексика. 

2.12. Ономастична лексика 

Найголовніші розділи сучасної російської ономастики : антропонімія, 

топонімія, етнонімія, гідронімія, зоонімія, космонімія. Російські 

ономастичні словники різних типів. 

 

2.13. Лексика сучасної російської мови з експресивно-стилістичної 

точки зору 

Стилістичні розшарування лексики і відмінність слів по 

експресивному забарвленню. Міжстильова лексика. Стилістичні пласти 

лексики російської мови в книжкових стилях. Розряди книжкових слів : 

терміни, абстрактна лексика, офіційно-ділова, екзотична лексика, варваризми, 

поетична лексика. Російська розмовна мова з точки зору її лексичного складу. 

Просторічна лексика, вульгаризми. Специфічні види номінації в розмовній 

мові. 

2.14. Фразеологічний зворот як лінгвістична одиниця 
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Поняття «Фразеологічний зворот». Властивості зворотів 

фразеологізмів : відтворюваність, стійкість, цілісність значення, 

непроникність. Класифікація фразеологічних одиниць: фразеологічні 

скорочення, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні 

вирази. Структурні типи фразеологізмів. Системні і ономасіологічні 

властивості фразеологізмів. Словники фразеологізмів російської мови. 

2.15. Російська лексикографія 

Джерела російської лексикографії. Основні типи словників. Тлумачні 

словники (Д. М. Ушаков, ВАС, МАС, С. І. Ожегов).Словники синонімів, 

антонімів, паронімів. Етимологічні словники. Частотні словники. 

Орфографічні словники. Орфоепічні словники. 

3. Сучасна російська літературна мова. Морфеміка і словотвір 

3.1. Морфеміка і словотвір як розділи сучасної лінгвістики 

Предмет вивчення словотвору. Словотвір синхронний і діахронний. 

Основні етапи вивчення словотвору. 

3.2. Види морфем російської мови 

Поняття «морф» і «морфема». Ототожнення морфем. Класифікація 

морфем російської мови. Морфемний склад слова. 

3.3. Історія розвитку російського словотвору. 

Внесок Л. В. Щерби і Г. О. Винокура у вивчення словотворчих 

механізмів мови. Історичні зміни у складі слова. Етимологічний аналіз як 

елемент діахронного словотворення. Вчення О. О. Потебні про внутрішню 

форму слова. 

3.4. Морфонологічні особливості російського словотвору. 

Структура кореневих морфем. Чергування фонем. Поняття субморфу. 
Інтерфіксація. Інтерференція морфів. Різновиди аломорфів. 

3.5. Способи словотвору 

Способи афіксації словотвору. Способи безафіксного словотвору. 
Субстантивація. 

3.6. Валентність морфем і поняття продуктивності 

Види обмежень сполучуваності морфем. Валентність морфем. Поняття 

продуктивності морфем. 

3.7. Словотвір частин мови 
Словотвір іменників. Словотвір прикметників. Словотвір дієслів. 

3.8. Словотвір самостійних частин мови 
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Семантика потенційних і узуальних слів у словотворчому аспекті. 

Словотворчий потенціал іменника і дієслова. 

4. Сучасна російська літературна мова. Морфологія. 

4.1. Основні поняття і предмет морфології 

Слово, словоформа, лексема, парадигма. Визначення закінчення. 

Поняття граматичної категорії. Типи граматичних категорій. Предмет і 

межі морфології. Сучасне вчення про частини мови. Основні етапи 

вивчення морфології. 

4.2. Етапи становлення сучасного вчення про частини мови 

Олександрійська школа традиційної граматики. Вчення про частини 

мови Аристотеля. М. В. Ломоносов - основоположник сучасного вчення про 

частини мови. Погляди В. В. Виноградова на лексико-граматичні розряди. 

Традиційне вчення про частини мови. Класифікація лексем і словоформ. 

Морфологічний принцип класифікації словоформ. 

4.3. Самостійні частини мови. Іменник 

Лексико-граматичні групи іменників. Граматичні розряди 

відмінюваних і невідмінюваних іменників. Лексико-граматичні категорії 

іменника : категорія істота / неістота, категорія роду. Словозмінні 

категорії іменника : категорії числа, відмінка. Типи відмін. 

4.4. Прикметник 

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні групи 

прикметників. Граматичні розряди прикметників. Утворення короткої 

форми. Утворення ступенів порівняння. Типи відмінювання 

прикметників. 

4.5. Числівник і займенник 

Числівник як частина мови. Граматичні розряди числівників. 

Відмінювання. Займенник як частина мови. Лексико-семантичні розряди 

займенників. Відмінювання займенників. 

4.6 Морфологічні ознаки і характеристики іменних частин мови 

Родова приналежність іменників. Визначення роду у невідмінюваних 

іменників. Категорія числа у іменників. Історичний розвиток категорії числа 

в російській мові. Схожість і відмінність між категоріями роду і 
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числа у іменників. Відмінок як граматична категорія. Кількість відмінків : 

історичний аспект. Система відмінків у сучасній російській мові. Значення, 

що виражаються формами відмінків. Категорія роду, числа і відмінка у 

прикметників. Семантико-словотворча класифікація прикметників та її 

зв'язок з морфологічними властивостями. Відсутність категорії роду як 

характерна риса числівників. Типи класифікації числівників. Займенникові 

прикметники і займенникові числівники. 

4.7. Дієслово 

Дієслово як частина мови. Значення і форми дієслова. Основи і класи 

дієслова. Відмінювання дієслова. 

4.8. Граматичні категорії дієслова 

Категорія виду. Категорія стану. Категорія способу. Категорія часу. 

Категорія особи. Безособові дієслова. 

4.9 Особливості деяких лексико-семантичних розрядів дієслів в 

російській мові 

Морфемна структура дієслова. Семантичне значення видового 

протиставлення у дієслів. Вид у дієслів руху. 

4.10. Дієприкметник і дієприслівник 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Морфологічні ознаки 

дієприкметника. Категорії виду і часу у дієприкметника. Відмінкові форми 

дієприкметника. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Утворення 

дієприслівників, функціональний аспект. 

4.11. Прислівник і категорія стану 

Прислівник як самостійна незмінна частина мови. Семантичні розряди 

прислівників. Міри порівняння прислівників. Утворення прислівників. 

Категорія стану як частина мови (безособово-предикативні слова). 

Семантичні розряди безособово-предикативних слів. 

4.12. Службові частини мови 

Сполучник як службова частина мови. Класифікація сполучників. 

Прийменник як службова частина мови. Семантичні і синтаксичні 

властивості прийменників. Частка як службова частина мови. Модальні і 

немодальні частки. Вигук. 

5. Сучасна російська літературна мова. Синтаксис 

словосполучення і простого речення 

5.1. Синтаксис як розділ мовознавства 
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Предмет синтаксису. Синтаксичні одиниці. Диференціальні ознаки 

синтаксичних одиниць. Синтаксичні одиниці - одиниці мови і мовлення. 

5.2. Синтаксичні зв’язки 

Рівні синтаксичних зв'язків. Засоби вираження синтаксичних 

зв'язків. Види синтаксичних зв'язків. Види підрядного зв'язку. Види 

підрядного зв'язку на рівні словосполучення. Узгодження. Управління. 

Прилягання. 

5.3. Словосполучення 

Розробка вчення про словосполучення в російській науці. 

Формальна організація словосполучення. Смислова організація 

словосполучення. Типи словосполучень. 

5.4. Організація простого речення 

Формальна і комунікативна організація речення. Співвідношення 

різних сторін організації речення. Синтаксична традиція про формальну 

організацію речення. Традиційне вчення про члени речення. 

5.5. Головні члени речення 

Типи присудку і засобів його вираження. Типи підмета і засобів його 

вираження. Головний член односкладного речення. 

5.6. Другорядні члени речення 

Традиційне вчення про другорядні члени речення. Доповнення, 

пряме і непряме, морфологічні засоби його вираження. Означення, 

узгоджене і неузгоджене, морфологічні засоби його вираження. 

Обставина та її типи. Другорядні члени речення з поєднаним значенням. 

5.7. Члени речення 

Традиційне вчення про члени речення і сучасні теорії. Головні члени 

речення. Неголовні конститутивні речення. Неконститутивні члени 

речення. 

5.8. Типи речень 
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Традиційне вчення про типи речень. Непоширені і поширені, повні 

та неповні речення. Типи речень за метою висловлювання. Двоскладні й 

односкладні речення. Ускладнені речення. 

5.9. Структурна схема речення 

Два розуміння структурного мінімуму речення. Мінімальна і 

розширена схеми речення. Компоненти мінімальної схеми речення. 

Список мінімальних схем речення. Розширена схема речення. Типи 

«розширювачів» структурних схем речення. Залежність «розширювачів» 

схем речень від предикативного центру. 

5.10. Парадигма речення 

Поняття парадигми речення. Широке і вузьке застосування 

парадигми речення. Парадигма речення як система його форм. Парадигма 

речення як система його співвідношень дериватів. Регулярні реалізації 

структурних схем речення. Формальні модифікації 

структурних схем речення. Міжсхемні і міжрівневі співвідношення 

дериватів. 

5.11. Смислова організація простого речення 

Смислова організація речення - новий об'єкт синтаксису. 

Семантичний синтаксис і синтаксична семантика. Вивчення смислової 

організації речення. 

5.12. Комунікативна організація простого речення 

Актуальне розчленовування речення. Засоби вираження актуального 

розчленовування речення. Типи висловлювань. Нейтральний порядок 

слів у реченні. Речення і висловлювання. 

5.13. Ускладнене речення 

Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими 

членами. Речення з вставними конструкціями. Речення зі вставленими 

конструкціями. Речення зі звертаннями. 

6. Сучасна російська літературна мова. Синтаксис складного 

речення і складного синтаксичного цілого 

6.1 Складне речення (СР) як синтаксична одиниця 

Граматична природа СР. Формальна організація СР. Смислова 

організація СР. Комунікативна організація СР. 
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6.2. Розмежування класів складних речень 
Мінімальна конструкція СР. СР ускладненого типу. 

6.3. Складносурядні речення(ССР) 

Розрізняльні ознаки класів СР. Класифікація ССР. ССР відкритої 

структури. ССР закритої структури. Розрізнювальні ознаки класів СР. 

Класифікація ССР. ССР відкритої структури. ССР закритої структури. 

6.4. Складнопідрядні речення 

Принципи класифікації СПР в історії російської науки. Нерозчленовані 

і розчленовані СПР. Класи розчленованих СПР. Типи нерозчленованих 

СПР. СПР прислівного типу. СПР займенниково- співвідносного типу. БСР 

в системі сучасного російської літературної мови. Поняття БСР. БСР 

відкритої і закритої структури. БСР структури, що типізується. БСР 

структури, що не типізується. 

6.5. Безсполучникове речення в системі традиційного синтаксису 

Елементи будови БСР. БСР однорідного складу. БСР неоднорідного 

складу. 

6.6. Складні речення з різними видами зв’язку 

Речення з сурядним і підрядним зв’язком. Речення з сурядним і 

безсполучниковим зв'язком. Речення з підрядним і безсполучниковим 

зв'язком. 

6.7. Інтонація і значення висловлювання 

Потенційні значення висловлювання. Розрізняльні можливості в 

інтонації в ПР і СР. Інтонація в СР зі сполучниковим і безсполучниковим 

зв'язком. Інтонаційна різноманітність мови та її сприйняття. 

6.8. Інтонація і синтаксис 

Інтонація в системі звукових засобів мови. Склад інтонаційних засобів 

мови. Система інтонаційних засобів. Властивості інтонаційних конструкцій. 

Синтагматичне розчленовування висловлювання. Пауза. 

6.9. Складні форми організації монологічного і діалогічного 

мовлення 

Складне синтаксичне ціле. Композиційно-смислова структура ССЦ. 
Засоби зв'язку в ССЦ. Абзац і ССЦ. Період як синтаксична одиниця. 
Інтонаційні особливості періоду. Асиметричність розташування 
структурних елементів періоду. Діалогічна єдність. Способи передання 
чужого мовлення. 
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7. Сучасна російська літературна мова. Стилістика 

7.1. Становлення стилістики як науки, предмет і завдання 

вивчення 

Короткий історичний нарис розвитку стилістики. Визначення 

стилістики, її наукові напрями. Співвідношення стилістики з іншими 

лінгвістичними дисциплінами. Предмет і завдання вивчення стилістики. 

7.2. Основні поняття, категорії і проблеми стилістики 

Традиційні поняття стилістики : стилістичне забарвлення, стилістичні 

засоби мови, стилістичне значення. Визначення поняття «стиль». Стилі 

мови і стилі мовлення. Мовна системність функціонального стилю, 

проблема лінгвістичних і екстралінгвістичних чинників у стилістиці, основи 

класифікації стилів і внутрішньостильова диференціація. Питання про 

співвідношення загального й індивідуального в стилі. Проблема 

правомірності виділення художнього стилю. 

7.3. Стилістичні ресурси російської мови 

Засоби словесної образності. Синонімічні засоби мови як ресурси 

стилістики. Стилістично забарвлена лексика: лексика емоційно- 

експресивно забарвлена, лексика функціонально-стилістично забарвлена, 

лексика книжна і розмовна. Стилістичні ресурси фразеології. Стилістичні 

ресурси словотворення. Стилістичні ресурси морфології. Стилістичні 

ресурси синтаксису. 

7.4. Характеристика функціональних стилів російської мови й 

інших стилістичних різновидів 

Поняття «Функціональний стиль мови». Науковий стиль, його ознаки і 

характеристики. Офіційно-діловий стиль, його ознаки і характеристики. 

Публіцистичний стиль, його ознаки і характеристики. Художній стиль, його 

ознаки і характеристики. Розмовно-побутовий стиль, його ознаки і 

характеристики. Проблема виділення епістолярного, ораторського і 

конфесійного стилів в сучасній російській лінгвістиці. 

Змістовий модуль № 1. Лексикологія 

Тема 1. Лексикологія як галузь знань про слово 

Предмет лексикології. Зв’язки лексикології з іншими розділами 

мовознавства. Слово як одиниця мовної системи. Проблема визначення 

слова. основні ознаки слова. Слово і поняття. Взаємодія лексичного і 

граматичного значення слова. Структура лексеми. Пряме і переносне 

значення слова. Структура лексичного значення. 

Тема 2. Системні відношення лексичних одиниць 
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Лексико-семантичні поля і лексико-семантичні групи. Синонімічні 

відношення. Синоніми, їх місце і роль у лексико-семантичній системі. 

Синонімічний ряд та його домінанта. Джерела синонімії. 

Тема 3. Омонімічні та паронімічні відношення 

Омонімія в сучасній українській літературній мові. Поняття про 

лексичні омоніми. Джерела лексичної омонімії. Типи омонімів. Омонімія і 

багатозначність. Міжмовна омонімія. Питання про часткові омоніми. 

Лексикографічна розробка омонімії. Паронімічні відношення. Причини 

виникнення слів-паронімів. Паронімія і парономазія. Словники паронімів і 

омонімів. 

Тема 4. Антонімічні відношення 

Типи антонімів. Функції слів-антонімів. Антоніми контекстуального 

характеру. Оксиморон. Антитеза. Енантіосемія. Словники антонімів. 

Тема 5. Лексика української мови з погляду походження 

Споконвічна українська лексика.; ознаки власне українських слів на 

фонетичному. Граматичному рівні. Старослов’янські слова та їх ознаки. 

Лексичні запозичення, типи запозичених лексем. Причини запозичень. 

Тема 6. Активний і пасивний склад лексики в українській мові 

Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. Застарілі слова 

в лексичній системі української мови. Місце неологізмів у лексичній системі 

української мови. Оказіоналізми і потенційні слова в сучасній українській 

мові. 

Тема 7. Лексика української мови за сферою вживання 

Загальновживана лексика, лексика обмеженого вжитку. Територіально 

обмежена лексика. Класифікація діалектів. Соціальні діалекти. Науково- 

термінологічна лексика. 

Тема 8. Функціонально-стилістична диференціація української 

лексики 

Поняття про стилі мови, стилізація. Міжстильова лексика. Стилістично 

маркована, емоційнозабарвлена лексика. 

Тема 9. Українська фразеологія 

Фразеологія як розділ мовознавства. Основні напрямки фразеологічних 
досліджень. Фразеологічні значення. Системні відношення у фразеології. 

Класифікація фразеологізмів. Джерела фразеології. 
Експресивно-стилістичні властивості фразеології. 

Тема 10 Лексикографія 
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Лексикографія як галузь знань про укладання словників. З історії 

української лексикографії. Загальна типологія словників. Типи 

лінгвістичних словників. Перспективи української лексикографії. 

Практична лексикографія 

Рекомендована література: 

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского 

литературного языка. - М.: Наука, 1945. - 678 с. 

2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические 

проблемы. - М.: Наука, 1976. - С.5-20, 205-358. 

3. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. - Л.: Наука, 

ЛО, 1971. - 237 с. 

4. Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях / Под 

ред. А.А.Силки. - Сумы: Университетская книга, 2009. - 254 с. 

5. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. 

1. М., 1973. - 378 с. 

6. Виноградов В.В. Русский язык (3-е изд). - М.: Высшая школа, 1986. - 

694 с. 

7. Винокур Г.О. Форма слова и части речи в русском языке // 

Избранные работы по русскому языку. - М.: Наука, 1959. - С. 56-98. 

8. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М.: Просвещение, 1977. 

- 223 с. 

9. Краткий справочник по современному русскому языку: Учебное 

пособие / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, П.А.Лекант; Под ред. П.А.Леканта. 

М.: Высшая школа, 2006. - 407 с. 

10. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. - Л.: Наука, ЛО. - 1941. 

11. Современный русский язык: Учебное пособие / В.А.Белошапкова, 

Е.А.Брызгунова, Е.А.Земская и др.; по ред. В.А.Белошапковой. - М.: 

Азбуковник, 1997. - 928 с. 

12. Современный русский литературный язык: Учебник / П.А.Лекант, 

Н.Г.Гольцова, В.П.Жуков и др.; Под ред. П.А.Леканта. - М.: Высшая школа, 

1988. - 416 с. 

13. Современный русский литературный язык: Учебник / 

14. И.Ф.Нелюбова, Н.Г.Чиликина, П.Г.Горная. - К.: Рад. шк., 1964. - 

301 с. 

15. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических 

терминов / Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. - М.: Оникс, Мир Образования, 

2003. - 623 с. 
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16. Современный русский язык / Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб, 

М.А.Теленкова. - 10-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 448 с. 

17. Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и 

актуальное членение. - М., 1976 - 278 с. 

18. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложений 

// Избранные работы. - М.: Наследие, 2007. - С. 34-48.  

19. Прокопович Н.Н. Вопросы синтаксиса русского языка. - М.: 

Высшая школа, 1974. - 350 с. 

20. Современный русский литературный язык. Часть 1. Морфология 

21. [Электронный ресурс] : конспект лекций по курсу «Современный 

русский литературный язык» для студентов направления подготовки 

6.020303 «Филология» дневной и заочной форм обучения / Т. В. Голи-Оглу. 

- Мариуполь : ПГТУ, 2015. - 83 с.  

22.  «Современный литературный русский язык» для студентов 

специальности 7.02030304 «Перевод» дневной и заочной форм обучения : в 

2-х ч. Часть 1 / сост. Т. В. Голи-Оглу. - Мариуполь: ПГТУ, 2013. - 23 с. 

23. Современный русский язык / Н.М.Шанский, А.Н.Тихонов. - В 3-х 

частях. - М.: Просвещение, 1981. 
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8. Сучасна українська літературна мова. Фонетика 

8.1. Загальні питання фонетики 

Предмет і завдання фонетики. Субстанціальна та функціональна 

фонетика. Сегментна та над сегментна фонетика. Загальна фонетика і 

фонетика окремої мови. Описова та історична фонетика. Теоретична і 

прикладна фонетика. Зв’язок фонетики з іншими мовознавчими й 

немовознавчими дисциплінами. Фоносемантика і фоностилістика. 

Науково-лінгвістична фонетика. 

8.2. Аспекти вивчення мовних звуків 

Артикуляційно-акустичний аспект вивчення мовних звуків. 

Анатомофізіологічні передумови творення мовних звуків. Будова мовного 

апарату людини. Інструментальне дослідження звуків українського 

мовлення. 

8.3. Артикуляційно-акустичні умови творення голосних звуків 

Артикуляційна класифікація голосних. Місце творення голосних. 

Спосіб творення голосних. Огубленість, напруженість, 

відкритість/закритість, м’язова напруженість. 

8.4. Артикуляційно-акустичні умови творення приголосних звуків 

Артикуляційна класифікація приголосних. Акустична характеристика 

співвідношення голосу і шуму. Місце творення приголосних. Спосіб 

творення приголосних. Ознака м’якості або палатальності. 

8.5. Зміни звуків у мовному потоці 

Артикуляційно-акустичні передумови змін звуків у мовному потоці. 

Типи змін звуків. Комбінаторні зміни (якісні і кількісні). Акомодація, її 

типи. Асиміляція, її типи. Асиміляція голосних. Асиміляція приголосних. 

Асиміляція за глухістю. Асиміляція за дзвінкістю. Асиміляція за способом 

творення. Асиміляція за місцем і способом творення. Асиміляція за м’якістю 

та твердістю. Дисиміляція приголосних. Спрощення приголосних. 

Подовження приголосних. 

8.6. Лінгвістичний аспект вивчення звукових одиниць 

Фонологія. Вчення І.Бодуена де Куртене. Поняття фонеми. 

Фонологічні школи. Фонема й алофон. Різновиди алофонів. Принципи 

виділення фонем у мові. Система фонем сучасної української літературної 

мови. 

8.7. Система фонем сучасної української літературної мови 

Система голосних фонем сучасної української літературної мови. 

Система приголосних фонем сучасної української літературної мови. 

Фонологічна інтерпретація змін звуків у мовному потоці. Модифікації 

фонем. Чергування фонем. 
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8.9. Поняття просодії 

Склад як сегментно-надсегментна (просодична) одиниця, носій 

просодичних характеристик. Визначення складу. Типи складів. Особливості 

українського складоподілу. 

8.10. Наголос 

Види наголосу. Словесний наголос та його різновиди. Наголос у фразі. 

Синтагматичний наголос, фразовий наголос, логічний наголос, емфатичний 

наголос. 

8.11. Інтонація 

Ритміко-інтонаційна організація мовленнєвого потоку. Синтагма як 

мінімальна інтонаційна одиниця. Місце інтонації в системі мови. Функції 

інтонації. Одиниці інтонації. 

8.12. Орфоепія 

Поняття орфоепії. Основні риси української літературної вимови. 

Вимова голосних звуків. Вимова приголосних звуків. 

8.13. Графіка і орфографія 

Українська графіка та її особливості. Орфографія української мови, її 

основні принципи (фонематичний, морфологічний принцип, історичний 

принцип, смисловий принцип. Правила написання великої літери. Правила 

слів іншомовного походження. Правила переносу. Вживання апострофа. 

9. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір 

9.1. Предмет і завдання словотвору 

Предмет словотвору. Синхронний словотвір. Діахронний словотвір. 

Описовий словотвір. 

9.2. Морфемна структура слова в українській мові 

Поняття морфеми. Варіанти морфем і аломорфи. Основа слова і 

закінчення. Коренева основа і афіксальна. Непохідна і похідна основа. 

Вільні та зв’язані основи. 

9.3. Типи морфем 

Корінь слова. Слова спільного кореня. Незв’язаний і зв’язаний корінь. 

Фікси. Типи афіксальний морфем. Словотворчі (дериваційні) і граматичні 

афікси. Роль афіксів будові слова. Поняття про граматичні, формотворчі 

афікси. 

9.4. Зміни в морфемній структурі слова 
Спрощення. Перерозклад. Ускладнення. 
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9.5. Словотвірна структура слова в українській мові 

Поняття твірної основи. Словотвірне значення. Словотвірні засоби. 

Словотвірний тип . Продуктивність словотвірного типу. 

9.6. Способи словотвору 

Префіксальний спосіб словотвору. Суфіксальний спосіб словотвору. 

Суфіксально-префіксальний спосіб. Суфіксально-постфіксальний спосіб. 

Суфіксально-префіксально-постфіксальний спосіб. Осново- і 

словоскладання. Абревіація. Мофолого-синтаксичний спосіб словотвору 

(субстантивація, ад’єктивація, прономіналізація, адвербіалізація). Лексико- 

синтаксичний словотвір. Лексико-семантичний словотвір. 

9.7. Словотвір іменників 

Структура іменникових основ. Суфіксальний словотвір іменників. 

Словотвірні типи назв осіб. Словотвірні типи абстрактних назв. Словотвір 

іменників із значенням суб’єктивної оцінки. Префіксальний словотвір 

іменників. Префіксально-суфіксальний словотвір іменників. Безафіксний 

словотвір іменників. Словотвір складних іменників. Складноскорочені 

іменники. 

9.8. Словотвір прикметників 

Способи прикметникового словотвору. Суфіксальний словотвір 

прикметників. Префіксальний словотвір прикметників. Префіксально- 

суфіксальний словотвір прикметників. Словотвір складних прикметників. 

9.9. Словотвір дієслів 

Внутрішньодієслівний словотвір. Суфіксально-префіксальний 

словотвір дієслів. Суфіксальний словотвір дієслів. Творення дієслів від 

основ інших частин мови. Суфіксально-префіксальний словотвір дієслів. 

Суфіксальний словотвір дієслів. Суфіксально-постфіксальний словотвір 

дієслів. Префіксально-суфіксально-постфіксальний словотвір дієслів. 

9.10. Словотвір прислівників 

Поняття про первинні і вторинні прислівники. Відприкметникові 

прислівники. Відіменникові прислівники. Відзайменникові прислівники. 

Відчислівникові прислівники. Суфіксально-префіксальний словотвір 

прислівників. Префіксальний словотвір прислівників. 

10. Сучасна українська літературна мова. Морфологія 

10.1. Предмет морфології 

Морфологія - розділ граматики. Граматичне значення. Граматична 

форма. Граматична категорія. Типи морфологічних форм і засоби їх 

вираження. Поняття парадигми і словоформи. 
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10.2. Частини мови. Іменник як частина мови 

Принципи класифікації частин мови. Іменні частини мови. Дієслівні 

частини мови. Загальна характеристика іменника як частини мови. 

Лексико-граматичні розряди іменника. Власні і загальні назви. Конкретні і 

абстрактні іменники. Матеріально-речовинні іменники. Збірні іменники. 

Іменники - назви істот і неістот. 

10.3. Граматичні категорії іменника. Категорія роду 

Формальні показники роду. Іменники спільного роду. Особливості 

роду іменників. Одова диференціація невідмінюваних іменників. 

10.4. Категорія числа. Категорія відмінка 

Поняття про категорію числа іменників. Іменники ріигаїіа їапїит та їх 

особливості. Іменники зіпдиіагіа їапїит, їх особливості. Категорія відмінка. 

Система і значення відмінків. 

10.5. Відмінювання іменників. 

Поділ іменників на відміни. Диференціація у межах відмін. Варіанти 

парадигми. Система закінчень іменників першої відміни. Система закінчень 

іменників другої відміни. Система закінчень іменників третьої відміни. 

Система закінчень іменників четвертої відміни. Особливості відмінювання 

іменників, що мають тільки форму множини. Невідмінювані іменники. 

10.6. Прикметник як частина мови 

Загальна характеристика прикметника як частини мови. Значеннєво- 

граматичні розряди прикметників. Якісні прикметники. Ступені порівняння 

якісних прикметників. Відносні прикметники. Присвійні прикметники. 

Різновиди прикметникових закінчень. Поділ прикметників на групи. 

Зауваження до відмінкових форм. 

10.7. Числівник як частина мови 

Загальна характеристика числівника як частини мови. Значеннєві 

розряди числівників. Означено-кількісні. Кількісні числівники. Збірні 

числівники. Дробові числівники. Неозначено-кількісні числівники. 

Структурні розряди числівників. Морфологічні категорії числівника і 

сполучуваність числівників з іменниками. Словозміна числівників. 

Особливості наголошування числівників при словозміні. 

10.8. Займенник як частина мови 

Загальна характеристика займенника як частини мови. Розряди 

займенників за значенням. Розряди займенників за співвідношенням з 

іншими частинами мови. Іменникові займенники. Відмінювання 
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іменникових займенників. Прикметникові займенники. Відмінювання 

прикметникових займенників. Числівникові і прислівникові займенники. 

10.9. Дієслово як частина мови 

Загальна характеристика дієслова як частини мови. Система дієслівних 

форм. Морфологічні категорії дієслова. Категорія виду. Одновидові, 

двовидові дієслова. Творення видових пар дієслів. Способи дієслівної дії: 

часові, кількісні, оцінні. Категорія стану. Активний і пасивний стан. 

Зворотні дієслова. 

10.10. Морфологічні категорії дієслова 

Категорія способу. Дійсний, умовний, наказовий способи та їх 

парадигматика. Вторинні значення форм способу. Категорія часу дієслова. 

Теперішній час. Теперішній актуальний. Теперішній неактуальний. 

Минулий час. Давноминулий час. Майбутній час. Майбутній час 

недоконаного виду. Майбутній час доконаного виду. Вторинні значення 

форм часу. Категорії особи, числа і роду. Дієслова неповної особової 

парадигми. 

10.11. Словозміна дієслів. Особливі форми дієслова 

Інфінітив. Дієслівні основи. Класи дієслів. Дієслівні парадигми. 

Дієприкметник. Склад і творення дієприкметників. Активні 

дієприкметники. Пасивні дієприкметники. Форми на 

-но, -то. Дієприслівник. Особливості творення. 

10.12. Прислівник як частина мови 

Загальна характеристика прислівника як частини мови. Значеннєві 

розряди прислівників. Означальні прислівники. Обставинні прислівники. 

Предикативні і модальні прислівники. Ступені порівняння прислівників. 

10.13. Службові частини мови 

Загальна характеристика прийменника як частини мови. Принципи 

класифікації прийменників. Семантичні типи прийменників. Сполучники і 

сполучні слова. Загальна поняття про сполучник. Поділ сполучників за 

структурою і способом уживання. Синтаксичні функції сполучників. 

Поняття про частки як частину мови. Структурні різновиди часток. 

Функціональні різновиди часток. Вигуки. Загальна характеристика вигуків 

як частини мови. Розряди вигуків. Звуконаслідування. Ітер’єктивація. 

11. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис 

11.1. Предмет і завдання синтаксису 

Синтаксичні відношення і зв’язки. Словосполучення як мовна 

одиниця. Словосполучення серед інших одиниць мови. Підрядне 

словосполучення. Синтаксичні зв’язки в підрядних словосполученнях. 
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Семантико-синтаксичні відношення у підрядному словосполученні. Прості. 

Складні та комбіновані словосполучення. 

11.2. Просте речення 

Речення як мовна одиниця. Основні ознаки речення. Класифікаційні 

схеми речення. Комунікативні типи речення. Стверджувальні і заперечні 

речення. Структурна схема простого речення. Парадигма простого речення. 

Поняття про члени речення. Односкладні речення. Неповні речення. Підмет. 

Присудок. Типи присудків. Головний член односкладного речення. Додаток, 

Означення. Обставина. Нечленовані речення. 

11.3. Просте ускладнене речення 

Поняття ускладнення в структурі простого речення. Відокремлені 
члени речення. Напівпредикативні відокремлені члени речення. 
Відокремлено-уточнювальні члени речення. Однорідні члени речення. 
Вставні компоненти. Вставлені компоненти. Звертання. 

11.4. Складне речення 

Складне речення як одиниця синтаксису. Аспекти вивчення складного 

речення. Стрктурна схема складного речення. Парадигма складного 

речення. 

11.5. Теорія синтаксичних зв’язків у складному реченні 

Сурядний синтаксичний зв’язок. Підрядний синтаксичний зв’язок. 

Недиференційований синтаксичний зв’язок. Засоби вираження семантико- 

синтаксичних відношень і синтаксичних зв’язків у складному реченні. 

11.6. Складносурядні речення 

Граматичні особливості складносурядних речень. Складносурядні 

речення відкритої і закритої структури. Неускладнені і ускладнені 

складносурядні речення. Складносурядні речення з єднальною семантикою. 

Складносурядні речення із зіставно-протиставною семантикою. 

Складносурядні речення з розділовою семантикою. Складносурядні речення 

з градаційною семантикою. 

11.7. Складнопідрядні речення 

Принципи класифікації складнопідрядних речень. Граматична природа 

складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення неускладнені і 

ускладнені. Складнопідрядні речення з означальною семантикою. 

Складнопідрядні речення зі з’ясувальною семантикою. 

11.8. Складнопідрядні речення з обставинною фоновою 

семантикою 

Складнопідрядні речення з просторовим значенням. Складнопідрядні 

речення з часовим значенням. Складнопідрядні речення зі значенням мови. 
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Складнопідрядні речення зі значенням причини. Складнопідрядні речення зі 

значенням наслідку. Складнопідрядні речення зі значенням мети. 

Складнопідрядні речення з допустовим значенням. Складнопідрядні 

речення з підрядною супровідною частиною. Ускладнені складнопідрядні 

речення. 

11.9. Складні речення з недиференційованим синтаксичним 

зв’язком 

З історії вивчення складних безсполучникових речень. Неускладнені і 

ускладнені складні речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком. 

Семантичні типи складних речень з недиференційованим синтаксичним 

зв’язком. Ускладнені складні речення з рідними видами синтаксичного 

зв’язку. 

12. Сучасна українська літературна мова. Стилістика 

12.1. Вступ. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні 

категорії стилістики 

Предмет стилістики. Оцінний критерій як специфічна ознака 

стилістики. Стилістика теоретична і практична. Поняття стилю. 

Функціональні стилі сучасної української мови. Експресивні стилі сучасної 

української мови. Стилістично нейтральні засоби мови. 

Стилістика (лінгвостилістика): закономірності існування, структурна 

будова різновидів мови, мовні одиниці щодо їх експресивного забарвлення, 

типологія стильової специфіки текстів. Зв’язок стилістики з риторикою і 

поетикою. Лінгвостилістика й літературознавча стилістика. Специфіка 

стилістики - оцінний критерій. Стилістика загальна (теоретична) й 

практична. Завдання практичної стилістики - впровадження в мову правил 

теоретичної стилістики. Поняття стилю. Функціональні й експресивні стилі 

(високий, нейтральний, низький). Поняття негативної, нейтральної, 

позитивної оцінки. Лексика стилістично нейтральна й стилістично 

забарвлена. 

12.2. Стилістична диференціація словникового складу української 

мови 

Стилістично-функціональна диференціація словникового складу 

української літературної мови. Експресивна та емоційно-забарвлена 

лексика. Стилістичне використання різних семантичних груп 

загальновживаної лексики. Стилістичний потенціал окремого слова. 

Слово - одиниця мовної комунікації. Контекстуальне, додаткове 

емоційно-оцінне значення слова. Стиль в лексиці - категорія оціночна. 

Оцінність мови в аспекті її емотивності та експресивності. Розрізнення 

понять експресивний - характеризуючий і оцінний; емотивний - чуттєвий. 

Засоби створення експресивності та емоційності. Слова стилістично 

нейтральні і марковані. Стилістичні можливості омонімів, синонімів, 
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антонімів. Контекстуальні синоніми, антоніми. Поняття “еворемізм”, 

перифраза”. Стилістичне використання полісемічних слів. Полісемія - 

основа каламбуру. 

12.3. Фразеологічна стилістика 

Фразеологія - наука, що вивчає стійкі словосполучення і вирази. 

Внутрішня форма фразеологізму і додаткові семантичні відтінки. Поняття 

стилістичної домінанти. 

Фразеологізми образно-експресивні (ідіоми, прислів’я, фігуральні 

висловлення, крилаті слова і вислови), стійкі номінативні сполуки, 

термінологічні висловлення. Групи фразеологізмів: міжстильова, 

розмовно-побутова, народнопоетична, книжна фразеологія. Джерельна база 

походження фразеологізмів - метафоричне переосмислення, праслов’янська 

міфологія, антична риторика, біблійна міфологія, класична художня 

література. Фразеологізми активного функціонування, застарілі, нові, - їх 

виразово-стилістична функції. Особливості фразеологізмів 90-х років ХХ ст. 

Функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях української мови. 

12.4. Стилістичні засоби морфології 

Частини мови і різний стилістичний колорит мовлення. Стилістичні 

можливості частин мови визначаються категоріальними значеннями кожної 

частини мови та способами організації слів у текстах певних стилів і жанрів. 

Іменники - номени абстракцій, понять стилістичних номінацій. 

Гетерономінація, багато-називання. Прикметники - основа для витворення і 

функціонування епітета. Стильотвірна функція числівника не є стилістично 

виразною. Займенники, відносність як основний компонент у їх семантиці. 

Дієслово і обсяг його лексичної семантики. Стилістичні можливості 

дієслівних форм. Прислівники - ознаки динамічної семантики дієслів. 

Реалізація стилістичних можливостей службових частин мови у 

стилістичному синтаксисі та у стилістичних фігурах. Полісиндетон, 

ампліфікація. 

12.5. Стилістичний синтаксис 

Безпосередній зв’язок лексики з предметно-понятійною формою. 

Одиниці, що суттєво впливають на створення стилістичного фону 

офіційності, урочистості, інтимності, іронічності, фамільярності. 

Стилістичний аспект синтаксичних одиниць, смисл, синтаксична семантика 

і формально-граматична структура. Стилістичні функції номінативних 

речень. Інфінітивні речення вираженні емоціогенної ситуації. 

Здатність мовної системи до передачі одного змісту співвідносними, 

але протиставними за певною ознакою (протилежними) синтаксичними 

структурами. Джерела синтаксичної стилістики - синтаксична синонімія, 
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співвідносні варіативні ряди, лексичне наповнення синтаксичних 

компонентів. Стилістичні можливості простих двоскладних речень. 

Стилістика підмета і присудка. Стилістичний потенціал другорядних членів 

речення. Стилістичні фігури: еліпс, повтор, тавтологія, 

ампліфікація, градація, анафора, епіфора. 

12.6. Стилістичні засоби української мови. Класифікація тропів 

Стилістичні засоби усіх рівнів української мови. Фоностилістика, 

лексична і граматична стилістика. Засоби, які мають міжрівневий характер. 

Біблійні символи. Загальна характеристика тропіки. Тропи - слова, що 

охоплюють слова, словосполучення і вирази, що вживаються у переносному 

значенні і служать виразності мови. Системний характер тропіки: механізми 

семантичних змін, зміщень, трансформацій, зв’язки між семами різних 

семем, переходи та перехрещення між ними, трансформація сем знака 

відсутнього реферату до наявного. Класифікація тропів. Метафора і її 

функції. Граматичне вираження метафор: субстантивні, атрибутивні, 

атрибутивно-субстантивні, дієслівні. Метонімія, синекдоха, парономазія. , 

його граматичне вираження. Порівняння. Антитеза, парцеляція, оксюморон, 

парономазія, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія, пародія. 
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