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Дистанційний формат проведення екзамену 

Дистанційний формат проведення екзамену з курсу  

передбачає виконання підсумкового контролю у 

вигляді онлайн-тестування. 

  

Під час складання екзамену студент має вийти на 

відеозв’язок на платформі Google Meet з увімкненою 

камерою та мікрофоном за покликанням:  

Онлайн-тестування передбачає виконання 

студентом студентами 26 тестових завдань: 

1) тестові завдання з однією правильною відповіддю 

(теоретичний блок): 14 завдань; 

2) тестові завдання з однією правильною відповіддю 

(практичний блок): 5 завдань; 

3) тестові завдання на встановлення відповідності 

(практичний блок): 7 завдань.  

Тестові завдання розміщені за покликанням:  

Можливість відповіді на тестові завдання буде 

активізована під час проведення іспиту відповідно до 

графіка атестаційного тижня. Студентові для 

виконання тестових завдань надано одну спробу. 

Тривалість 

проведення: 

90 хв. 

Максимальна кількість 

балів:  
40 балів 



Критерії оцінювання: 1. Критерії оцінювання тестових завдань з однією 

правильною відповіддю (теоретичний блок): 14 балів 

(по одному балу за кожну правильну відповідь). 

2. Критерії оцінювання тестових завдань з однією 

правильною відповіддю (практичний блок): 5 балів 

(по одному балу за кожну правильну відповідь). 

3. Критерії оцінювання тестових завдань на 

встановлення відповідності (практичний блок): 21 бал 

(7 тестових завдань, у кожному з яких по 3 

відповідності; за кожну правильно встановлену 

відповідність – один бал).  

34–40 б. – високий рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який передбачає виконання 

90–100 % тестових завдань за наявності не більше ніж 

4 помилок. 

27–33 б. – достатній рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу, який передбачає 

виконання 70–89 % тестових завдань за наявності не 

більше ніж 12 помилок. 

20–26 б. – середній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який передбачає виконання 

50–69 % тестових завдань за наявності не більше ніж 

20 помилок. 

10–19 б. – низький рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який засвідчує виконання 

менше ніж 50 % тестових завдань за наявності більше 

ніж 20 помилок. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

Комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет, 

підключення до платформи Meet 



Орієнтовний перелік 

питань: 

1. Основні завдання та підходи функційної граматики. 

2.    Функційний синтаксис як окремий напрям 

європейського функціоналізму. 

3.  Загальне поняття про перехідність і синкретизм. 

4. Поняття про синкретичні (або гібридні) та 

«порожні» слова. 

5.         Синкретизм девербатива. 

6. Синкретизм інфінітива як чинник його 

поліфункційності. 

7.         Синкретизм дієприслівника. 

8.          Синкретизм дієприкметника.  

9. Синкретизм порядкових слів і слів категорії стану. 

10.  Синкретичні утворення в системі службових 

частин мови. 

11.  Ступені взаємопереходу в системі частин мови. 

12.  Явища морфолого-синтаксичної деривації в 

системі частин мови. 

13.  Методика лінгвістичного аналізу синкретичних 

утворень. 

14.  Синкретизм синтаксичних одиниць і категорій. 

15.  Загальне поняття про синкретичні семантико-

синтаксичні відношення. 

16.  Чинники, що зумовлюють синкретизм 

семантико-синтаксичних відношень. 

17. Різновиди синкретичних семантико-синтаксичних 

відношень. 

18. Основні тенденції вчення про члени речення. 

19. Традиційна класифікація, її здобутки та 

суперечності. 

20. Члени речення як структурно-семантичні 

компоненти речення. 



21. Способи розмежування другорядних членів 

речення. 

22.     Загальне поняття про синкретичні другорядні 

члени речення. 

23.     Синкретичні другорядні члени речення з 

однобічною причленною залежністю з атрибутивно-

обставинним значенням. 

24.     Синкретичні другорядні члени речення з 

однобічною причленною залежністю з об’єктно-

обставинним значенням. 

25.     Синкретичні другорядні члени речення з 

однобічною причленною залежністю з атрибутивно-

об’єктним та атрибутивно-об’єктно-обставинним 

значенням. 

26.     Дуплексив, його структурно-семантичні типи. 

27.     Синкретичні другорядні члени речення з 

атрибутивно-обставинним значенням, виражені 

дієприкметником (прикметником) та їхніми 

зворотами. 

28.     Синкретичні другорядні члени речення з 

атрибутивно-обставинним значенням, виражені 

порівняльним зворотом. 

29.     Синкретичні другорядні члени речення з 

атрибутивно-обставинним значенням, виражені 

прийменниково-відмінковим зворотом та 

прислівником. 

30.     Синкретичні другорядні члени речення з 

атрибутивно-об’єктно-обставинним значенням, 

виражені прийменниково-відмінковим зворотом. 
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