
Форма опису програми екзамену 

 

Поля форми Опис поля форми 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

 

Кафедра  Української мови 

Програма екзамену 

з дисципліни  

Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Функційна 

граматика та функційний синтаксис 

Курс ІІ, магістр 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

035 Філологія 

035.01.01 Українська мова і література 

Форма проведення 

письмова / усна / 

комбінована 

Під час складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на 

платформі Google Meet з увікненою камерою та мікрофоном. 

 

письмова: 

1) відповісти на одне теоретичне питання; 

2) виконати одне практичне завдання 

3)виконати повний синтаксичний аналіз запропонованого речення.  

  
Тривалість 

проведення: 

 

90 хв. 

 

Максимальна 

кількість балів:  

 

40 балів 

 

Критерії 

оцінювання: 

 

 

 

35–40 Високий рівень теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу з, можливо, незначними недоліками. 

25–34 Достатній рівень теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу з незначною кількістю змістовних помилок. 

15–24 Середній рівень теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу із значною кількістю змістовних недоліків. 

14–0 Низький незадовільний рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, що потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу. 

 

Перше питання оцінюється від 0 до 10 балів: 

9-10 балів отримують магістранти, які повно та ґрунтовно розкрили 

теоретичне питання, використавши при цьому не лише обов’язкову, а 

й додаткову літературу.  

7-8 балів отримують магістранти, які правильно окреслили суть 

питання, але допустили помилки, які не впливають на загальне 

розуміння питання.  

4-6 балів отримують магістранти, які правильно визначили суть 

питання, але недостатньо або поверхово розкрили більшість його 

окремих положень, допустивши при цьому помилки, які частково 

вплинули на загальне розуміння проблеми. 

0-3 бали отримують магістранти, які частково та поверхово розкрили 

окремі положення питання і допустили суттєві помилки, які значно 

вплинули на загальне розуміння питання. 

 

Друге та третє питання оцінюють від 0 до 15 балів: 

14-15 балів отримують магістранти, які повно та ґрунтовно розкрили 

теоретичне питання, використавши при цьому не лише обов’язкову, а 



й додаткову літературу.  

12-13 балів отримують магістранти, які розкрили теоретичне питання 

частково, допустивши деякі неточності.  

9-11 балів отримують магістранти, які правильно окреслили суть 

питання, але розкрили його частково, допустивши незначні помилки.  

7-4 балів отримують магістранти, які частково визначили суть 

питання та допустили помилки, які вплинули на загальне розуміння 

проблеми. 

0-3 бали отримують магістранти, які частково та поверхово розкрили 

окремі положення питання і допустили суттєві помилки, які значно 

вплинули на загальне розуміння питання. 

 

 

 

Орієнтовний перелік 

питань: 

1. Сучасні синтаксичні дослідження: здобутки, напрями,    

перспективи. 

2. Теоретичні засади дослідження синтаксису української мови. 

3. Теоретичні засади сучасної української пунктуації. 

4. Філософські основи сучасних лінгвістичних досліджень. 

5. Актуальні питання пунктуації сучасної української мови. 

6. Словосполучення і речення. Проблеми синтагматичного 

членування та валентності. 

7. Актуальні проблеми аналізу синтаксичних категорій. 

8. Комунікативний синтаксис. Діалогічне та монологічне 

мовлення. 

9. Функціональний синтаксис: набутки та перспективи. 

10. Експресивний синтаксис: обсяг і предмет вивчення. 

11. Синтаксичні зв’язки і семантико-синтаксичні    відношення.  

12. Словосполучення і просте речення у функційно-категорійному 

синтаксисі. 

13. Система складних речень у функційно-категорійному 

синтаксисі.   

14. Актуальні проблеми аналізу складних синтаксичних побудов. 

15. Категорійний синтаксис української мови: модальність і 

комунікативна інтенція. 

16. Діалог і монолог: синтаксичні засоби репрезентації в 

українській мові. 

17. Сучасні українські синтаксичні концепції. 

18. Синтаксична організація стилістичних фігур. 

19. Текст як найвища синтаксична одиниця. Текст і дискурс: 

спільне та відмінне. 

20. Дискурсивно-стильовий континуум української мови: спроба 

синтаксичної диференціації. 

21. Синтаксичні та пунктуаційні особливості синтаксису 

ускладненого речення. 

22. Модальність і комунікативна настанова речення. 

23. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. 

24. Сутність „функціонально-семантичної категорії” та 

„функціонально-семантичного поля” у практиці лінгвістичних 

досліджень. 

25. Синтаксична поетика: особливості синтаксичної організації 

поетичного тексту та комунікативно-інтенційного змісту. 

26. Теоретичні аспекти вивчення  текстових категорій. 

 



Екзаменатор  

 

 

Завідувач кафедри  

 

 
 


