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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Вступ до мовознавства» та «Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою 

робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 

набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 

наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS.  

 РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок 

(поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, 

підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  
занять (год.) 

Усього Лекції СРС 

1 семестр 

Модуль №1 «Мовознавство» 

1.1 Мовознавство як наука.  4 2 2 

1.2 
Дихотомія мови та мовлення. Мова і мислення. 

Мова як знакова система.  
4 2 2 

1.3 Система та структура мови. 4 2 2 

1.4 Фонетика як розділ мовознавства.  5 2 3 

1.5 Класифікації звуків мови.  5 2 3 

1.6 
Фонологічні аспекти дослідження у 

мовознавстві. 
5 2 3 

1.7 Граматика як розділ мовознавства.  5 2 3 

1.8 
Морфологічний рівень мови як предмет 

дослідження у граматиці.  
5 2 3 

1.9 
Синтаксичний рівень мови як предмет 

дослідження у граматиці. 
5 2 3 

1.10 Лексикологія як розділ мовознавства.  5 2 3 

1.11 
Семантичні аспекти дослідження у 

лексикології. 
5 2 3 
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1.12 
Системні та структурні зв’язки на лексичному 

рівні.  
5 2 3 

1.13 Внутрішні та зовнішні закони розвитку мови. 5 2 3 

1.14 Генеалогічна класифікація мов. 5 2 3 

1.15 Інші типи класифікацій мов. 5 2 3 

1.16 Письмо.  4 2 2 

1.17. Домашнє завдання 8 - 8 

1.18 Модульна контрольна робота №1 6 2 4 

Усього за модулем №1 90 34 56 

Усього за 1 семестр 90 34 56 

Усього за навчальною дисципліною 90 34 56 

 

2.1.1. Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) виконується у першому семестрі відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів.  

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модуля 

№1 «Мовознавство». 

Мета домашнього завдання полягає у конспектуванні певних 

теоретичних праць з мовознавства та виконанні практичних завдань.  

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин 

самостійної роботи.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ   

3.1. Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007 . – 

Ч. 2 : [І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І.О. Голубовська]. – 2010. – 223 с. : 

рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. 

3.1.2. Гируцкий А.А. Введение в языковедение : Учеб. пособие/ 

А.А. Гируцкий. Мн. : „ТетраСистемс”, 2001. – 288 с. 

3.1.3. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних 

вчень. Аспекти, методи, прийоми та процедури вивчення мови : посіб./ 

А.С. Зеленько. – Луганськ, 2002. – 283 с. 

3.1.4. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К. : 

Академія, 2006. – 336 с. 
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3.1.5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочер-

ган. – 3-тє вид., стер. – Київ : Акдемія, 2014. – 302 с. – Бібліогр. : с. 300–302. 

3.1.6. Левицький А.Е. Вступ до мовознавства. Навчальний посібник / 

Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. – К. : Центр навчальної літе-

ратури, 2006. – 104 с. 

3.1.7. Лінгвістичний аналіз : Практикум. Навчальний посібник / За ред. 

Г. Р. Передрій. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2005. – 212 с. 

3.1.8. Скаб М.С. Вступ до мовознавства. Практикум : навч. посіб. / 

Мар’ян Скаб, Галина Кузь ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 

Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 103 с. – Бібліогр. : с. 102–103. 
3.1.9. Ющук І.П. Вступ до мовознавства / І. Ющук. – К. : Рута, 2000. – 128 с.

  

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.10. Вступ до мовознавства : методичні рекомендації для студентів 

спеціальності 6.030500 „Переклад” / уклад. С. Харченко. – К. : НАУ, 2004. – 

39 с.  

3.1.11. Гудманян А. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній 

системі української мови : у 3-х книгах / Артур Гудманян. – Кн. 1 : 

Теоретичні аспекти. – Ужгород, 1999. – 484 с. 

3.1.12. Дубічинський В.В. Вступ до мовознавства : навч.-метод. посіб. 

для студ. ден. та заоч. навчання зі спец. „Перекладач” і „Прикладна лінгвісти-

ка” / В.В. Дубічинський ; Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ 

ХПІ, 2012. – 68 с. – Бібліогр. : с. 67. 

3.1.13. Сулейменов О.О. Мова письма. Погляд в доісторію – про 

походження писемності і мови Малого людства : пер. з рос.. / 

О.О. Сулейменов. – К. : Юніверс, 2006. – 471 с. 

3.1.14. Тищенко К. Основи мовознавства : системний підручник / 

Костянтин Тищенко. – К. : ВПЦ „Київський ун-т”, 2007. – 308 с. 

3.1.15. Швачко С.О. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. Швачко, І.К. Кобякова. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 224 с. 
 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 

 

№ 

пор 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним 

планом 

Кількість 

1. Практичні завдання 1.3, 1.5, 1.6, 1.7  електронна версія 

 

 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

1 семестр 

Модуль №1  

Мах 

кількість 

балів 
Вид навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Виконання письмових завдань за матеріалом лекцій 
(5х10 б.) 

50 

(сумарна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання та захист домашнього завдання 18 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 

студент має набрати не менше 41 балів 

Виконання модульної контрольної роботи №1 20 

Усього за модулем №1 

38 

Усього за модулем №2 

88 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 1 семестр 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо 

він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  
Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Виконання 
письмових 
завдань за 

матеріалом лекцій 

Виконання та 
захист 

домашнього 
завдання 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

9-10 17-18 18-20 Відмінно 

8 14-16 15-17 Добре 

6-7 11-13 12-14 Задовільно 

менше 6 менше 11 менше 12 Незадовільно 
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4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та 

за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

 

Модуль №1 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка для даної дисципліни 

дорівнює підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка 

перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).  

                                                 

Таблиця 4.4                                                     Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової             Відповідність екзаменаційної  

 модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах оцінці       

      оцінці за національною шкалою                       за національною шкалою 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 
 

Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки  

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
82 – 89 

Добре 

B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 

Задовільно 

D Задовільно 
(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 

Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F Незадовільно  

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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