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ВСТУП 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Загальне мовознавство» є фундаментальним для спеціальності 035 

«Філологія» та передбачає засвоєння основ як граматичної будови природних 

мов (фонетики, морфології та синтаксису), так і детального вивчення структури 

лексико-семантичних полів. 

Курс є обов’язковим для вивчення у 2-му семестрі 1 курсу. Йому передує 

курс «Вступ до мовознавства». Згідно з навчальним планом у курсі «Загальне 

мовознавство» вивчаються такі розділи: фонетика, морфологія та лексика. За 

даним курсом слідує «Загальний та прикладний синтаксис», що логічно 

завершує цикл обов’язкових для спеціальності 035 «Філологія» теоретичних 

мовознавчих дисциплін.  

Методичні вказівки призначені для надання студентам рекомендацій 

щодо виконання самостійних робіт, які заплановано виконувати на практичних 

заняттях з метою перевірки засвоєння студентами теоретичних положень та 

модульних контрольних робіт, які передбачені робочою програмою курсу 

«Загальне мовознавство» протягом семестру. 

Кожна самостійна та контрольна робота побудована на прикладах з трьох 

мов: двох споріднених за флективно-синтетичною структурою – української та 

російської, а також англійської, яка протиставляється двом першим за своєю 

аналітичною структурою. Такий вибір обумовлений також тим, що українська 

та англійська мови досить детально вивчаються у шкільному курсі, а 

російською на побутовому рівні володіє переважна більшість студентів, що 

значно полегшує засвоєння теоретичного матеріалу. 
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Отже, згідно з програмою курсу «Загальне мовознавство» до самостійної 

обробки та контрольного оцінювання винесені наступні теми: 

1) Модульна контрольна робота 1 «Структура двох типів мов: флективно-

синтетичних та аналітичних». 

2) Модульна контрольна 2 «Диференційні та інтегральні ознаки фонем».  

3) Самостійна робота: «Словотворча та граматична функція морфем на 

прикладі англійської мови».  

4) Модульна контрольна робота 3: «Морфологія: імена та дієслова на 

прикладі флективно-синтетичних мов». 

5) Модульна контрольна робота 4: «Типологія значень». 

6) Самостійна робота: «Алгоритм находження синонімів з 

тлумачного словника». 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. Перевірка та 

оцінювання знань студентів може проводитись у таких формах: 

 Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 

 Проведення проміжного контролю – самостійної роботи. 

 Проведення модульного контролю. 

Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент 

отримує під час лекційних та практичних занять, та оцінки за виконання 

модульної контрольної роботи й визначається як середнє арифметичне. 
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1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ ТА МОДУЛЬНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

 

Самостійні та модульні контрольні роботи виконуються студентами 

письмово протягом практичного заняття або у вигляді тестового завдання в 

установлений викладачем термін.  

 

1.1. Змістовний модуль 1 «Теорія та методологія мовознавства» 

У першому модулі розглядається ряд теоретичних питань, які винесені у 

модульну контрольну роботу 1 «Структура двох типів мов: флективно-

синтетичних та аналітичних», що виконується у вигляді тесту.  

Питання до опрацювання: 

1) Мова як знакова система особливого роду. Типологія знаків. 

Відмінність мови від штучних знакових систем.  

2) Системний характер мови. Поняття про систему і структуру мови. 

Своєрідність системності мови. Моделювання мовної системи. 

3) Парадигматичні, синтагматичні й ієрархічні відношення між мовними 

одиницями. Яруси мовної системи. Основні й проміжні рівні мови.  

 

1.2. Змістовний модуль 2 «Фонетика як лінгвістична дисципліна» 

Модульна контрольна робота 1 «Диференційні та інтегральні ознаки 

фонем» має на меті самостійний розбір на практиці понять «фонема» та «звук», 

що було викладено у лекційному занятті. Для цього пропонується скористатися 

таблицями класифікації голосних та приголосних, наведених у додатках. 

Завдання виконується письмово та є індивідуальним для кожного 

студента. 

Завдання полягає у тому, щоб охарактеризувати різницю між 

інтегральними та диференційними ознаками фонем та навести до кожного типу 

диференційних ознак індивідуальні приклади пар слів та їх транскрипцій з 

трьох мов (української, російської, англійської). 
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Диференційні ознаки фонем: 

1) ознаки за участю голосу і шуму (дзвінкість/глухість); 

2) ознаки за місцем творення (губність, передньоязиковість, 

задньоязиковість, гортанність тощо); 

3) ознаки за способом творення (проривність, фрикативність, 

африкативність, зімкнено-проходність, вібрантність, плавність тощо); 

4) твердість/м’якість. Зверніть увагу, що у західноєвропейських мовах 

твердість чи м’якість звуків є інтегральною ознакою; 

5) короткість/довгота; 

6) назальність/неназальність; 

7) відкритість/закритість.  

Зверніть увагу, що пункти 1–3 стосуються системи приголосних звуків, а 

4–7 – системи голосних звуків. Ознаки 5–7 не є диференційними для 

української та російської мов. 

Важливо до наведеної пари прикладів вказати, яку саме ознаку вони 

ілюструють, надати значення слів та підкреслити фонеми, які їх 

диференціюють.  

Модульна контрольна робота 2 виконується письмово протягом 

практичного заняття або встановленого часу дистанційно, оцінюється згідно з 

встановленими критеріями та розбирається на практичному занятті. 

 

1.3. Змістовний модуль 3 «Граматична структура мови» 

Третій модуль присвячено граматичній структурі мови, а саме розділу 

морфології та темі словотворення, що є проміжною між граматикою та 

лексикологією. Тому даний модуль передбачає виконання модульної 

контрольної робити №3 з граматики «Морфологія: імена та дієслова на 

прикладі флективно-синтетичних мов» та самостійної роботи «Словотворча 

та граматична функція морфем на прикладі англійської мови». 
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Завдання модульної контрольної роботи 3: «Морфологія: імена та 

дієслова на прикладі флективно-синтетичних мов» складається з двох 

завдань тестового характеру. 

Перша частина присвячена іменам: іменнику, прикметнику та 

займенникам. Для виконання завдання необхідно:  

 прочитати вірш; 

 дати граматичну характеристику іменам та займенникам; 

 обрати правильну відповідь на запитання. 

 

Модульна контрольна робота 3 

Завдання 1 

Імена 

 

1. И опять зачертит иней,               5. Но нежданно по портьере 

2. И опять завертит мной               6. Пробежит вторженья дрожь. 

3. Прошлогоднее унынье               7. Тишину шагами меря, 

4. И дела зимы иной...                    8. Ты, как будущность, войдешь. 

9. Ты появишься у двери 

10. В чем-то белом, без причуд, 

11. В чем-то впрямь из тех материй, 

12. Из которых хлопья шьют.  

                                                        (Б. Пастернак) 

1. Іменників у формі якого відмінка немає у даному тексті:  

А) давального;  

Б) знахідного;  

В) орудного;  

Г) місцевого.  

2. До російських іменників на -ия (1 відміни) належить слово: 

А) унынье,   
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Б) вторженья,  

В) материй,  

Г) хлопья. 

3. Форми множини не мають лише наступні іменники з другого 

чотиривірша: 

А) вторженья, дрожь, тишину, будущность; 

Б) вторженья, дрожь, тишину; 

В) вторженья, тишину, будущность; 

Г) дрожь, тишину, будущность. 

4. Неможливо визначити тип відмінювання у іменника, що надано у 

рядку: 

А) 4,  

Б) 9,  

В) 11,  

Г) 12. 

5. Випишіть з тексту іменник(-и), у якого(-их) неможливо визначити 

категорію роду: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Яким членом речення не є іменники з першого чотиривірша: 

А) підметом;  

Б) однорідними підметами;  

В) прямим додатком;  

Г) неузгодженим означенням. 

7. Відносно словотворення серед іменників другого чотиривірша 

немає: 

А) непохідних; 

Б) утворених від дієслів; 

В) утворених від іменників; 
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Г) утворених від прикметників. 

8. У даному тексті іменники знаходяться у таких рядках: 

А) 3, 4, 10;   

Б) 3,10, 12;   

В) 3, 4, 10, 11, 12;  

Г) 3, 10. 

9. Прикметник відносного розряду знаходиться у такому рядку: 

А) 3;  

Б) 4;  

В) 10;  

Г) 12. 

10. Випишіть з тексту якісні прикметники: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

11. У якій формі стоять якісні прикметники у даному тексті: 

А) у повній формі;  

Б) у короткій формі;  

В) у формі порівняльного ступеня;  

Г) у формі найвищого ступеня. 

12. Які синтаксичні функції виконують прикметники у цьому тексті: 

А) входять до складено іменного присудка; 

Б) є узгодженим визначенням; 

В) входять до складу обставин образу дії; 

Г) входять до складу відокремленого визначення. 

13. Займенників якого розряду немає в цьому уривку: 

А) неозначених;  

Б) присвійних;  

В) відносних;  

Г) вказівних. 
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14. Випишіть з тексту усі займенники визначального розряду: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

15. Яку синтаксичну функцію виконують визначальні займенники у 

даному тексті: 

А) є підметом;  

Б) є визначенням;  

В) є додатком;  

Г) входять до складу обставини. 

16. У яких рядках тексту подані лише займенникові іменники: 

А) 2, 8, 9;    

Б) 8, 9, 10, 11;    

В) 2, 8, 9, 10;    

Г) 9, 10, 11. 

17. У наступному реченні помилки у творенні відмінкових форм 

кількісних числівників допущені у словах: 

Сложение восьми(1) тысяч(2) семиста(3)  пятидесяти(4) семи(5) с 

одной(6) тысячью(7) шестистами(8) восьмидесятью(9) равно десяти(10) 

тысячам(11) четырехстам(12) тридцати(13) семи(14): 

А) 2, 3, 7, 12; 

Б) 7, 8, 9, 12; 

В) 3, 8, 9, 12; 

Г) 2, 7, 8, 9, 12. 
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Модульна контрольна робота 3 

Завдання 1 

Дієслово 

1. Укажіть у реченні дієслівні форми, що не відмінюються: 

После такого блестящего (а) начала я сломя (б)  голову бросился (в)  домой 

сообщить (г)  радостную новость : 

а), б), в), г). 

2. Видової пари не мають дієслова: 

а) есть (кушать); б) ловить; в) согнуть; г) спать. 

3. Вкажіть двувидові дієслова: 

а) корректировать; б) казнить; в) винить; г) телеграфировать. 

4. Укажіть перехідні дієслова у реченні: 

Алексею захотелось поозорничать (а): он поднял (б) веточку  и подразнил (в)  

дятла – несколько раз отрывисто постукал (г) по дереву: 

а), б), в), г). 

5. Вкажіть речення, де дієслово застосовується в пасивному стані: 

а) С вечера весь лагерь запасается дровами. 

б) Снег покрылся темным настом. 

в) По реке пятнами разбегается рябь. 

г) Лес уже наполнялся гулом кипучей жизни. 

6. Якої дієслівної форми немає в реченні: 

«Лечилась бы, – сказал, покачав головой, студент. – Зайди как-нибудь ко мне в 

Сердюковку, я хины дам».  

а) дійсного способу майбутнього часу; 

б) наказового способу; 

в) дійсного способу теперішнього часу; 

в) умовного способу. 

7. У яких випадках форми одного часу застосовані у значенні іншого 

часу: 

а) Улетели на юг тревожные птицы, ушли звери в теплые норы. 
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б) А через час в рядах торговых уже начнется суета. 

в) Было тихо, только изредка прошумят и стихнут старые вербы или 

прогудит высоко над домом самолет. 

г) Тут я от товарищей откололся, пить перестал – всю получку домой 

несу. 

8. Від яких дієслів не створюють наказового способу: 

а) близиться; б) уехать; в) знобить; г) рассветать. 

_________________________________________________________ 

 

9. Від яких дієслів не створюють форми 1 особи однини теперішнього 

– майбутнього часу: 

а) дымить; б) заржаветь; в) убедить; г) пылесосить.  

_______________________________________________________________ 

10. Від яких дієслів можливо створити лише два види 

дієприкметників: 

а) брать; б) сделать; в) решать; г) зевать. 

_______________________________________________________________ 

11. Від яких дієслів неможливо створити дієприслівник: 

а) шить; б) мыть; в) мять; г) звать. 

_________________________________________________________ 

12. У якому випадку вихідні дієприкметники перейшли до розряду 

прикметників: 

а) избитое выражение; б) забытые вещи; в) цветущая девушка; г) поющие 

дети. 

13. У якому випадку вихідні дієприслівники перейшли до других 

частин мови: 

а) дремал, сидя на стуле; б) читал сидя; в) шли, не смотря по сторонам;    

г) несмотря на дождь отправились в поход. 

_________________________________________________________ 
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Модульна контрольна робота 3 виконується письмово протягом 

практичного заняття або встановленого часу дистанційно, оцінюється згідно з 

установленими критеріями та розбирається на практичному занятті. 
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Самостійна робота 

«Словотворча та граматична функція морфем  

на прикладі англійської мови» 

 

Самостійна робота виконується письмово або дистанційно та 

розбирається на практичному занятті. Для виконання завдань радимо 

звернутися до Додатка 3. 

  

Завдання 1. Додайте один з суфіксів (-er, -r, -ian, -ist, -man) до слів, 

щоб створити назву професії. Перекладіть українською слова, що 

утворилися. 

Наприклад: police (поліція) – policeman (поліцейський) 

 

№ Слово  Професія 

1 music (музика) –  

2 journal (журнал) –  

3 post (пошта) –  

4 science (наука) –  

5 art (мистецтво) –  

6 drive (керувати машиною) –  

7 manage (управлятися) –  

8 reception (зустріч) –  

9 photograph (світлина) –  

10 electric (електричний) –  

11 interpret (перекладати) –  

12 politics (політика) –  

13 build (будувати) –  

14 fire (вогонь) –  

 

 

 



 15 
 

Завдання 2. Використайте суфікси іменників і прикметників та 

створіть слова, що відсутні у стовпцях. Перекладіть створені слова 

українською. 

Суфікси іменника: -ness, -ion, -ation, -ment, -ance, -ition 

Суфікси прикметника: -al, -y, -ly, -ful, -ous, -tific 

Наприклад, lucky (удачный) – luck (удача) 

Прикметник Іменник 

 happiness (щастя) 

wonderful (чудовий)  

 speed (швидкість) 

greedy (жадібний)  

 friend (друг) 

traditional (традиційний)  

 danger (небезпека) 

ill (хворий)  

 truth (правда) 

professional (професійний)  

 business (бізнес) 

healthy (здоровий)  

 wealth (багатство) 

scientific (науковий)  

2) Перетворіть іменники у дієслова та навпаки. 

Наприклад, investigation (розслідування) – investigate (розслідувати) 

Іменник Дієслово 

 invite (пригашати) 

discussion (обговорення)  

 appear (виглядати) 

competition (змагання)  

 organize (організувати) 
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3. Складіть якомога більше слів, додаючи до основи префікси і 

суфікси. Використовуйте словник. Перекладіть створені слова 

українською. 

Наприклад: help (допомогати) – help-ful (послужливий), help-ful-ness 

(послужливість), un-help-ful (непослужливий), help-less (безпорадний), help-less-

ness (безпорадність) 

№ 
Префікси: 

un-, mis-, im-, in-, dis- 

Основа/ 

корінь слова 

Суфікси: 

-ful, -ity, -less, -ness, -ment,  

-able 

1  possible  

2  polite  

3  stress  

4  thought  

5  agree  

6  use  

7  like  

8  taste  

9  understand  

10  hope  

11  care  

12  mortal  

13  human  

14  success  

15  conscious  

16  popular  

17  profit  
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Завдання 4. Створіть із наведених складні слова і перекладіть їх 

українською. 

Наприклад:  clock (годинник) + work (робота) = clockwork (годинниковий 

механізм) 

Pocket (карман), place (место), ball (мяч), dish (тарелка), sun (солнце), pool 

(водоем), head (голова), bird (птица), ice (лед), fire (огонь), black (черный), cream 

(сливки), pick (вынимать), swimming (плавание), ache (боль), foot (ступня), 

washer (мойка), glasses (стекла) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Завдання 5. Застосуйте у реченні слова у дужках, додав необхідні за 

сенсом префікси і/або суфікси. 

Наприклад: Your blood _____ is really high today. (press – давити) (Твій 

артеріальний _____ дуже високий сьогодні.) – Your blood pressure is really high 

today. (Твій артеріальний тиск дуже високий сьогодні.) 

1. Our ___________ is very strong. (friend – друг) (Наша ______ дуже 

міцна.) 

2. Her water-colour ___________ are so sweet. (draw – малювати) (Її 

акварельні ___________ дуже милі.) 

3. It was very ___________ to ignore my invitation. (polite – ввічливий) (Це 

дуже __________ проігнорувати моє запрошення.) 

4. The key stuck in the door and I can’t ___________ it now. (lock – 

замикати) (Ключ застряг в двері, і тепер я не можу її _________.) 

5. I can see ___________ in your eyes. (happy – щасливий) (Я бачу _______ 

в твоїх очах.) 

6. The soup is ready. It’s on the ___________ . (cook – готувати) (Суп 

готовий. Він знаходиться на _____________.) 

7. We can say without ___________ that he is the best boxer in our city. 

(hesitate – сумніватися) (Ми можемо сказати без ___________, що він – 

найкращій боксер у нашому місті.) 
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8. The car ___________ will compensate the damage of your car. (insure – 

страхувати) (__________ автомобіля компенсує вам збиток, який було нанесено 

машині.) 

9. Mother says I was naughty in my ___________. (child – дитина) (Мамо 

говорить, що я був примхливим у ______________ .) 

10. When I’m stressed or tired I often ___________ and then I put on weight. 

(eat – їсти) (Коли в мене стрес або я втомлююся, я часто ________, а потім 

додаю у вазі.) 

11. Water ___________ is one of the largest problems in our world. (pollute – 

забруднювати) (_________ води є однією з найбільших проблем у світі.) 

12. Her face was flushed with ___________ . (excite – хвилювати) (Її лице 

палало від ______________ .) 

13. Unfortunately he doesn’t have any ___________. (imagine – уявляти) (На 

жаль, у нього немає ніякої ________________.) 

14. I am satisfied with the new ___________. (equip – обладнати) (Я 

задоволена новим ______________.) 

15. Don’t be afraid, the dog is ___________. (harm – шкода) (Не бійся, 

собака __________________ .) 

16. The operation was ___________ without an anaesthetic. (pain – біль) 

(Операція була ____________ без знеболюючого.) 

17. The law protects children from ___________. (cruel – жорстокий) (Закон 

захищає дітей від _______________. ) 

18. There are a lot of ___________ places in the park. (history – історія) (У 

парку багато ______________  місць.) 

19. There is a ___________ of a new tornado in our region. (possible – 

можливий) (У нашому регіоні існує _______________  нового торнадо.) 

20. They got married without their parents’ ___________. (permit – 

дозволяти) (Вони одружилися без ___________ батьків.) 
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1.4. Змістовний модуль 4 «Лексикологія та її підрозділи» 

Модульна контрольна робота 4 присвячена темі «Типологія значень». 

Для її успішного виконання потрібно розрізняти термінологію понять: 

денотативний, сигніфікативний, прагматичний компоненти значення та 

віртуальне, актуальне й узуальне значення слова. 

Модульна контрольна робота виконується письмово або дистанційно та 

розбирається на практичному занятті.  

Для більш легкого засвоєння теми студентам пропонується розлінувати 

сторінку А5 у вигляді таблиці (див. нижче) та заповнити її прикладами значень 

наведених у завданні слів, які пропонується брати зі словників різних типів 

(енциклопедичних, тлумачних, фразеологічних, перекладних). 

Завдання 1. Заповніть перший стовпчик таблиці дефініціями таких 

понять: денотативне, сигніфікативне, конотативне, узуальне значення 

слова, фразеологічно зв’язані значення і конструктивно та синтаксично 

зумовлені значення. 

Завдання 2. Користуючись словниками, навести приклади значень до 

запропонованих слів у відповідних місцях таблиці. 

 

Слова для прикладів: 

 

1) стіл – зелений;  9) час – йти; 

2) професор – білий; 10) стілець – великий; 

3) чайник – грати; 11) небо – відгукнутись; 

4) ручка – красний; 12) форма – темний; 

5) світлофор – щастя; 13) книга – збиратися; 

6) учень – світло; 14) горе – малювати; 

7) шляпа – дерев’яний; 15) кришка – малий; 

8) ворона – світлий; 16) дерево – стояти. 
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Приклад виконання завдання: 

 

Тип значення Слово 

Денотативне значення 

– це… 

Вікіпедія: Слово – найменша самостійна і вільно 

відтворювана у мовленні відокремлено оформлена 

значуща одиниця мови і т.д. 

Сигніфікативне 

значення – це… 

СУМ-11: 1. Мовна одиниця, що являє собою звукове 

вираження поняття про предмет або явище 

об’єктивного світу. 2. (Тільки однина). Мова, 

мовлення. 3. Висловлювання, фраза та ще 4 значення. 

Конотативне значення 

– це… 

СУМ-11: Розм. Відповідь, розповідь. Наприклад: 

Хлопчик дивиться на неї. – Се ваші книжки? – вона 

пита в його. Нема одказу. – Чи ви любите книжки 

читати? – Знов нема слова (Марко Вовчок, I, 1955, 

385). 

Узуальне значення – 

це… 

СУМ-11: 1. Гра словами, кидатися словами, з пісні 

слова не викинеш. 2. Дар слова, художнє слово.        

3. Крилате слово; згадати добрим словом та інші. 

Зв’язані та зумовлені 

значення – це… 

Конструктивно зумовлене значення, коли 

застосовується тількі в однині – СУМ-11: 5. (Тільки 

однина). Прилюдний виступ, промова де-небудь. 

Наприклад: вітальне слово – промова, якою вітають 

кого-небудь.  

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Самостійна робота 

«Алгоритм находження синонімів з тлумачного словника» 

Самостійна робота виконується письмово або дистанційно та 

розбирається на практичному занятті. Для успішного виконання самостійної 

роботи рекомендується скористатися словниками синонімів та академічними 

тлумачними словниками, що вказані у списку рекомендованої літератури. 

Також при підготовці роботи можливо використовувати інтегральну 

лексикографічну систему «Словники України» або інші автоматизовані 

лексикографічні системи. 

Завдання 1. Обрати по словнику синонімів синонімічний ряд, який 

складається не менш ніж з 5 синонімів та записати їх у стовпчик.  

Завдання 2. Привести до кожного з слів-синонімів визначення з 

тлумачного словника. Знайти у наведених значеннях сему (корінь або 

основу головного слова синонімічного ряду домінанти) та виділити її. 

Завдання 3. Представити шаги будови синонімічного поля у вигляді 

блок-схеми або алгоритму. 

Наприклад, ГОЛОВА – башка, башня, котелок, чердак, горшок, череп, 

репа. Cлово «голова» є домінантою, а його основа голов- повторюється в усіх 

значеннях слів, наведених словником синонімів: 

БАШКА – разг.-сниж. Голов-а как часть тела человека или животного 

БАШНЯ – шутл. О голов-е человека. 

КОТЕЛОК – разг. Голов-а, умственные способности. 

ЧЕРДАК – разг.-сниж. О голов-е, уме. 

ГОРШОК – разг. О ровной линии вокруг голов-ы, что делает волосы 

одной длины. 

ЧЕРЕП – скелет голов-ы и позвоночных животных. (разг.) Верхняя часть 

головы. (разг.) Голов-а без волос. 

РЕПА – разг. О глупой или плохо соображающей голов-е. 

Цей приклад підтверджує нашу версію про те, що синонімічні поля (ряди) 

можуть буди створені автоматично за допомогою виділення семи домінанти у 

визначенні слів тлумачного словника.  
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2. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНИХ ТА МОДУЛЬНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. Оцінювання 

проходить за національною та шкалою ECTS або автоматизовано згідно зі 100-

бальною системою. Загальна оцінка з дисципліни визначається як середнє 

арифметичне модульних оцінок та оцінок за самостійні роботи. 

Оцінка А «відмінно» (91–100 балів) виставляється за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при виконанні завдань, 

винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в 

аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах, 

вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки. 

Оцінка А «відмінно» (91–100 балів) ставиться за умови відповідності 

виконаного завдання студента до всіх п’яти зазначених критеріїв. Відсутність 

тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів: В «добре» 

(81–90 балів), С «добре» (71–80 балів), D «задовільно» (61–70 балів), Е 

«задовільно» (51–60 балів), FX «незадовільно» (26–50 балів), F «незадовільно» 

(0–25 балів) 

При оцінюванні письмових завдань увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з 

графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то 

оцінка буде знижена. 
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Додаток 1. Класифікація голосних 

 

Піднесення 

Р
я

д
 Передній Середній Задній 

Нелабіальний Лабіальний Нелабіальний Лабіальний Нелабіальний Лабіальний 

Високе і      и 

(укр.) 

ü  

(нім., фр.) 

ы  

(рос.) 

ü  

(швед.) 

ы  

(казах.) 

у 

Середнє е ö  

(нім., фр.) 

ə:      ə 

(англ.) 

 ʌ о 

Низьке æ  

(англ.) 

 а 

(рос.) 

 а (укр.) 

ɑ: (англ.) 

ɔ  

(англ.) 

 



 24 
 

Додаток 2. Класифікація приголосних 

Співвідно-

шення 

голосу і 

шуму 

Спосіб 

творення М
іс

ц
е
 

Губні Язикові 

У
в

у
л

я
р

н
і 

Г
л

о
т
к

о
в

і 
 

Г
о
р

т
а
н

н
і 

 

Губно-

губні 

Губно-

зубні 

Передньоязикові Серед-

ньо-

язиков

і 

Задньоязикові 

Між-

зубні 

Зубні Альве-

олярні 

Підне-

бінні 

Середньо-

піднебінні 

Задньо-

піднебінні 

Ш
у
м

н
і 

Дзвінкі 

Щілинні 

(фрикативні) 

w 

(англ.) 

в, в’ ð 

(англ.) 
з, з’ 

ʒ 

(англ.) 
ж, ж’ 

j 

(нім.) 
γ' 

γ 

 

γ 

(тюрк.) 

г 

(укр.) 
 

Глухі 

 ф, ф’ ɵ 

(англ.) с, с’ 
ʃ 

(англ.) 
ш, ш’ 

ch [ç] 

(ich-Laut, 

нім.) 

х' x  
h 

(нім.) 

h 

(англ.) 

Дзвінкі 

Проривні 

б, б   
д, д’ 

d 

(англ.) 
  

ґ’ 

(укр.) 

ґ 

(укр.) 
   

Глухі 
п, п’   

т, т’ 
t 

(англ.) 
  к’ к    

Дзвінкі 

Африкати 

   
͡дз, ͡дз’  ͡дж, ͡дж’       

Глухі 
͡pf  

(нім.) 

  
ц, ц’  ч, ч’       

Сонорні 

З
ім

к
н

ен
о

-

п
р

о
х
ід

н
і 

Носові 
м, м’   

н, н’ 
n 

(англ.) 
 

n’ 

(франц.) 

n 

(тюрк.) 

ŋ 

(нім., англ.) 
   

Бокові 
   

л, л’ 
l 

(англ.) 
       

Дрижачі 

   

р, р’     
r 

(франц.) 
   

Щілинні    
   

j 

(укр., рос.) 
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Додаток 3нглійський словотвір 

Таблиця Д1 – Створення іменників за допомогою суфіксів  

Від основи дієслова: 

Суфікси Початкове слово Похідний іменник 

-er/or Teach, work, mix Teacher, worker, runner, player, 

mixer 

-er/ee Employ Employer, employee 

-ation, -ition Invite, revolt Invitation, revolution 

-ing Build, dance, swim Building, dancing, swimming 

-ment Agree, develop Agreement, development 

-ion, -tion,-sion Discuss, produce Discussion, production 

-ent, -ant Assist, study Assistant, student 

-ence, -ance Perform, depend Performance, dependence 

Від основи іменника: 

Суфікси Початкове слово Похідний іменник 

-ist Science, tour Scientist, tourist 

-an, -ian Republic, America Republican, American 

-ation, -ition Invite, revolt Invitation, revolution 

-ing Build, dance, swim Building, dancing, swimming 

-ment Agree, develop Agreement, development 

-ship Friend Friendship, partnership 

-hood Brother Brotherhood, childhood, 

motherhood 

-ese China, Japan Chinese, Japanese 

-ess Actor, lion Actress, lioness 

Від основи прикметника чи прислівника: 

Суфікси Початкове слово Похідний іменник 

-ness Happy, midly Happiness, mildliness 

-ty, -ity Certain, safe, secure Certainty, safety, security 
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Таблиця Д2 – Створення прикметників за допомогою суфіксів  

Від основи іменника: 

Суфікси Початкове слово Похідний прикметник 

-ful beauty beautiful 

-less water waterless 

-able comfort comfortable 

-al form formal 

-ic history historic 

-y Mud, rain Muddy, rainy 

Від основи дієслова: 

Суфікси Початкове слово Похідний прикметник 

-ive Act, effect Active, effective 

-ant observe observant 

-ible access accessible 

-able drink drinkable 

-ent persist persistent 

 

Складені прикметники: 

Іменник + прикметник Snow-white 

Прикметник + прикметник Dark-blue 

Прислівник + дієприкметник Well-built 

Прикметник + іменник  

(+ суфікс) 

Barefooted, bareheaded, black-

haired, middle-aged 
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Таблиця Д3 – Створення слів за допомогою префіксів  

Заперечувальні префікси 

Префікс Особливості, значення Похідний прикметник 

Un- Найбільш вживаний Unable, untidy, unpleasant, 

unfriendly 

Im- Перед буквами m, p Impossible, immoral, impatient, 

important 

Il- Перед буквой l Illiterate, illegal 

Ir- Перед буквой r Irritated, irresponsible, irrational 

In- Дуже рідко Inactive, inaccurate, invisible 

Dis- Позбавлення Disable, disappointed 

Non- Позбавлення  Non-profitable 

Mis- Позбавлення mistaken 

 

Інші префікси: 

Префікс Особливості, значення Похідний слово 

Re- повторення Replay, repeat, remake 

Pre- до Pre-war, precaution 

Post- після Post-war 

ex- колишній Ex-wife, ex-president 

En- Дієслова від іменників Endanger, enchain 

Over- надміру Overcharge, overweight 

Under- недостатньо Underpay, underestimate 

sub- під Submarine, subdue 
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Таблиця Д4 – Використання латинських і грецьких префіксів та суфіксів 

для словотворення 

Деякі латинські і грецькі префікси створюють слова з числами: 

Префікс Значення Приклад 

mono- , uni- один, єдиний monopoly, unison 

bi-, di-, duo- два, двічі bilingual, diagonal, duet 

tri- три triangle 

quad-, tetra- чотири quadruped, tetrameter 

quin- п’ять quintuplet 

hexa-, sex- шість hexagon, sextet 

sept- сім septennial 

oct-, octa-, octo- вісім octave, octopus 

nona- дев’ять nonagenarian 

dec-, deci- десять decimal 

cent-, hec- , hecta- сто century, hectare 

kilo- , mil- тисяча kilometre, millimetre 

giga- більйон gigawatt 

 

Деякі латинські і грецькі префікси, які означають кількість, розмір або 

градацію: 

Префікс Значення Приклад 

micro-, mini- маленький microscope, miniature 

maxi-, mega- великий, величезний maximum, megalomaniac 

hyper-, super- понад hyperbole, superhuman 

sub- під, менше submarine 

ultra- за, по той бік ultrasound, ultraviolet 

ad-, pro- до, по напрямку до advance, proceed 

retro- назад retrospect, retro-rocket 

intra- всередині intravenous 

inter- між, серед international, intermingle 
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Продовження табл. Д4 

Префікс Значення Приклад 

extra- зовні extraterrestrial 

equi-, 

iso- 
однаковий, рівний 

equilibrium, 

isobar 

auto- 
сам, без сторонньої 

допомоги 

autobiography 

homo- такий же 
homonym, 

homosexual 

hetero- різний, іншій 
heterodox, 

heterosexual 

dia-, 

per-, 

trans- 

через, крізь 

diameter, 

percolate, 

transport 

pan- все panorama 

para- рядом, пліч-о-пліч 
parallel, 

para-medical 

cata- вниз, геть catacomb 

ante-, 

pre- 
перш 

antenatal, 

premeditated 

post- після posthumous 

tele-, telos- далеко telescope 

 

Наступні латинські та грецькі префікси позначають специфічні області 

людської діяльності. З деяких прикладів стає зрозумілим, що ці дві мови до сих 

пір залишаються джерелами творення нових понять у науці, медицині та 

технологіях. 
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Таблиця Д5 – Використання латинських і грецьких префіксів для 

творення нових понять 

Префікс Значення Приклад 

аеrо- повітря aerodynamic, aerosol 

anthropo- людина anthropology 

bio- життя biology, biography 

eco- природне середовище ecology 

electro- електрика electronics 

fluor-, fluo- потік, течія fluorescent, fluoride 

haemo-, hemo- кров haemorrhage 

neuro- нерв neurotic 

optic-, opto- зір optician 

phil- любов до philanthropy 

proto- перший prototype 

psycho- розум psychology 

pyro- вогонь pyrotechnics 

socio- суспільство social 

spectro- погляд, образ spectrograph 

techno- мистецтво, ремесло technical, technology 

therm-, thermo- теплота, спека thermometer 
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