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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Лінгвістичні основи редагування» входить до 

програми професійної та практичної підготовки студентів і є складовою 

частиною циклу фундаментальних фахових дисциплін підготовки студентів 

спеціальності 061 «Журналістика» освітнього ступеня «бакалавр». 

В умовах утвердження України на міжнародній арені, закріплення 

української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого 

суспільства постала нагальна потреба у підготовці фахівців, що володіють 

лінгвістичними нормами. Методичні вказівки складені відповідно до 

навчальної програми й орієнтують студентів на систематичне й поглиблене 

вивчення дисципліни а також допоможуть перевірити знання норм сучасної 

української мови.  Вивчення курсу має на меті допомогти студентам оволодіти 

теоретичними знаннями та практичними навичками щодо лінгвістичного 

аналізу тексту, навчитися правильно їх складати, піднести загальну 

лінгвістичну культуру, ефективно використовуючи її у професійній діяльності.  

Мета навчальної  дисципліни «Лінгвістичні основи редагування» – 

формування системних знань з лінгвістики редагування, засвоєння норм 

редагування текстів, набуття практичних навичок редагування текстів різних 

типів. 

Завдання вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи редагування» –  

надання знань про лінгвістику як науку та формування навичок редагування 

текстів різних типів. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати : 

- особливості тексту та його композиції, 

- загальну методику роботи над текстом,  

- лінгвістичні норми редагування для різних рівнів.  
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вміти : 

- застосовувати на практиці методи лінгвістичного дослідження тексту 

та методику оцінювання композиції тексту;  

- виявляти та виправляти лінгвістичні помилки на різних рівнях;  

- робити стилістичні правки;  

- усувати логічні неточності у структурі текстів. 

Методичні вказівки щодо практичних занять складено відповідно до 

освітньо-професійної та навчальної програм з курсу «Лінгвістичні основи 

редагування» для студентів денної форми навчання за спеціальнстю 061 

«Журналістика» на основі модульної системи з урахуванням нових підходів 

щодо підготовки фахівців.  

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку практичних занять, 

запитань до заліку, списку літератури. Кожне практичне заняття має чітко 

сформульовані тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, завдання, 

контрольні запитання та літературу до теми. 

На практичні заняття виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення. 

Запропонований список літератури надасть змогу більш детально вивчити 

питання, передбачені навчальною програмою, та ознайомитися з різними 

тлумаченнями і поглядами стосовно однієї теми. Запитання до заліку дозволять 

з’ясувати рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття № 1 

Лінгвістика редагування як теоретико-прикладна дисципліна 

Мета: ознайомити студентів з історичними витоками лінгвістики як науки та  

її теоретичними основами.   

Короткі теоретичні відомості 

Лінгвістика тексту – самостійна мовознавча наука, яка досліджує 

внутрішню структуру тексту, його категорії, змістово-знакову і комунікативну 

репрезентацію. Лінгвістику тексту різні дослідники називають також текстовою 

лінгвістикою, текстуальною лінгвістикою, текстикою, текстологією, граматикою 

тексту, текстолінгвістикою. 

Ця наука вивчає текст і його структуру, категорії та складові, а також 

способи його створення. Основна її мета – виявлення системи правил, за якими 

сукупність усвідомлених речень можна організувати на вищому рівні – тексту. 

Лінгвістика тексту спрямована на вивчення текстотвірних закономірностей, 

властивих усім текстам. Однак досягнення цієї мети передбачає попередній 

аналіз багатьох текстів і порівняння результатів. Тексти різних жанрів мають 

свої форми організації, вироблені та кодифіковані суспільною практикою. 

Становлення лінгвістики тексту як самостійного мовознавчого напряму зі 

своєю теорією і практикою відбувається у 60-і роки ХХ ст. Своєрідним 

центром її формування вважають Німеччину, у якій виходить друком низка 

наукових робіт (Р. Харвег. Я. Петефі, С. Шмідт, В. Дресслер). Великий внесок 

у її розвиток зробили філологічні школи різних країн. Зокрема Лондонська, 

Французька функціональні школи, радянська філологічна традиція (текстова 

концепція М. М. Бахтіна 40-50-х років). 

Розвиток лінгвістики тексту був зумовлений посиленням уваги 

мовознавців до розрізнення понять «мова» і «мовлення», і відповідно до рівнів 

системи мови, визначення статусу тексту як автономної одиниці мови. 
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Вивчення рівнів системи мови (фонетика – морфологія – лексикологія – 

синтаксис) залишало відкритим питання щодо верхньої межі системи одиниць: 

фонема – морфема – лексема – вільне словосполучення – речення – ?) 

У 30-ті роки мовознавці Л. В. Щерба та О. М. Пєшковський пропонували 

виділити одиниці, які за обсягом більші, ніж речення, та виражені у тексті у 

вигляді абзаців. У 60-70-т роки ці одиниці (над фразові єдності або складне 

синтаксичне ціле) стають предметом всебічного аналізу та вивчаються у 

синтаксисі тексту. У 70-х роках на основі граматики тексту створюється 

семантичний напрям лінгвістики тексту, який починає розглядатися у 

контексті глобальної семантичної зв’язності та семантичної еквівалентності, як 

основи для об’єднання речень у зв’язний текст. Розробляються проблеми 

семантичних компонентів та смислової структури тексту, співвідношення 

тексту і контексту, змістових та смислових категорій тексту, семантико-

смислових основ та інтерпретації тексту.  

Наприкінці 70-х років ХХ століття відбуваються позитивні зміни – 

розшарування лінгвістики тексту внаслідок залучення різних аспектів 

суміжних наук. У лінгвістиці тексту виділяються три самостійні наукові 

дисципліни: загальна теорія тексту (І. Р. Гальперін), граматика тексту (О. І. 

Москальська), стилістика тексту (О. В. Арнольд, В. В. Одинцов). 

Теоретичний розвиток лінгвістики і закономірне включення тексту в 

багаторівневу систему лінгвістичних одиниць активізували дослідження різних 

типів текстів, зумовили практичні потреби визначення загальних принципів їх 

структурної організації та правил ефективної побудови. Комп’ютеризація 

стимулювала пошук лінгвістичних принципів їх автоматизованої підготовки, 

трансформації (перш за все згортання), аналізу й оцінювання, сприяла розвитку 

прикладної лінгвістики тексту. 

На сучасному етапі лінгвістика тексту інтегрує досягнення нових теорій і 

галузей знань, орієнтованих на мовлення, акт комунікації, вивчає сутність та 

організацію передумов та умов людської комунікації. Текст розглядається як 

складна комунікативна структура, за допомогою якої здійснюють комунікацію 
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автор (беруться до уваги його психологічні, ментальні, соціальні, культурні та 

інші властивості) та адресат (з його рівнем сприймання), враховується ситуація 

(простір і час).  

 Завдання до теми 

1. Дайте визначення лінгвістики тексту. Визначте, що є об’єктом і 

предметом вивчення лінгвістики? 

2. Проаналізуйте спільне та відмінне в дослідженнях документної 

лінгвістики й діловодства, стилістики, риторики, текстології, семіотики, 

філософії, логіки. Назвіть інші наукові галузі, які вивчають текст. 

Відповідь оформіть за позиціями: об’єкт, предмет, завдання.  

3. Зробіть висновок про міждисциплінарні зв’язки курсу лінгвістики 

редагування з філософськими, гуманітарними, технічними галузями 

знань. 

4. Підготуйте наукове повідомлення про значення наукових досліджень 

мовознавців для формування сучасних уявлень про текст ( Гумбольдт, 

Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба, О.М. Пєшковський, М.М. Бахтін). 

Контрольні запитання 

1. Які причини виникнення мовознавчого напряму «лінгвістика тексту»? 

2. Які напрями досліджень теорії тексту, граматики тексту, стилістики 

тексту? 

3. Що є об’єктом і предметом вивчення лінгвістики? 

4. Коли виникла лінгвістика тексту як самостійна мовознавча дисципліна? 

5. Які особливості еволюції лінгвістики тексту як мовознавчої дисципліни? 

6. Які наукові галузі історично займалися дослідженням текстів? 

Література: [2; 3; 5; 6; 8; 11; 17; 22; 23] 

 

Практичне заняття № 2 

Теорія тексту 

Мета: надати відомості про текст як основний об'єкт лінгвістики ознайомити 

студентів з особливостями писемного тексту, його ознаками, класифікацією; 
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сформувати вміння відрізняти текст від нетексту, визначати межі тексту; 

розрізняти його види за різними класифікаційними ознаками; моделювати й 

редагувати тексти різних жанрів. 

Короткі теоретичні відомості 

Текст – це зафіксований на письмі результат писемного, а не усного 

мовлення. Характер писемного мовлення здебільшого визначається 

специфічними умовами писемного спілкування й насамперед відсутністю 

співрозмовника в момент висловлювання. 

Є різні концепції, в яких поняття «текст» інтерпретується по-різному, 

залежно від того, який аспект тексту в них виділяється як провідний: 

статичний, процесуальний, комунікативний, стратифікаційний. 

Із лінгвістикою тексту пов’язане вчення про дискурс. У лінгвістиці 

поняття «дискурс» визначають як функціональний стиль, різновид мовлення 

(усний, писемний, науковий, діловий, літературний), різновид 

функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування 

(юридичний, судовий, газетний, радіо-дискурс, кінодискурс, театральний 

тощо); як жанр художньої літератури (прозовий, ліричний, драматичний). 

Текст як одиниця мови складається з одиниць нижчого рівня – речень. 

Речення характеризують такі ознаки: комунікативність; відносна самостійність; 

структурна цілісність; предикативність; інтонація. 

При вивченні тексту як мовної одиниці важливо виявити особливі 

характеристики – ознаки, на основі яких можна виділити текст і сукупність 

яких дає уявлення про нього. Найважливішими ознаками тексту є зв’язність, 

співвіднесеність (однотемність, кореферентність), єдина модальність, 

послідовність, граматична єдність речень, прагматична установка (авторська 

установка, цілеустановка). 

Тексти можна диференціювати з погляду функціонально-стилістичного, 

мовленнєвого жанру та композиційно-мовленнєвих форм. 

Підставою для класифікації текстів документів може виступати 

прагматичний критерій, або критерій типу мовленнєвого акту. Називають інші 
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підстави для класифікації текстів документів, орієнтовані на їх форму та зміст: 

прості та складні, первинні нетрансльовані (оригінальні) і вторинні (транс-

льовані), рукописні й друковані, авторефератні та неавторефератні. 

Текстова комунікація обов’язково враховує екстралінгвістичні та 

інтралінгвістичні фактори комунікації. До екстралінгвістичних належать такі: 

автор тексту; референт (об’єкт, предмет комунікації); адресат (отримувач 

повідомлення, читач); цілеустановка, або прагматична установка; умови 

комунікації). 

У текстах комунікація реалізується в діалогічних зв’язках адресант – 

адресат. Відсутність діалогічності, або монологічність, означає, що в тексті не 

відбувається інформаційної зміни ролей між його автором і читачем. Право на 

створення тексту повністю належить відправникові. Під адресованістю слід 

розуміти призначеність тексту для адресата, який може бути вказаний (у 

заявах, листах, пояснювальних і доповідних записках) чи не вказаний (по-

тенційна, невизначена адресованість). 

Завдання до теми 

1. Дайте базове визначення тексту у публіцистиці. 

2. Розкрийте зміст понять «речення» та «висловлювання». 

3. Доведіть відмінність понять «адресатність тексту» та «діалогічність 

текстової комунікації». 

4. Створіть текст, в якому поєднуються зв’язний текст (трафарет) із 

таблицею; анкета з таблицею. 

5. Створіть зразок тексту, в якому комунікація реалізується в діалогічних 

зв’язках адресант – адресат. 

6. Проаналізуйте, чи утворюють подані речення текст. Яких текстотвірних 

ознак їм бракує? Обґрунтуйте свою відповідь. 

а)  Довідку видано для подання до Української академії внутрішніх справ. 

Стеценко Валентина Василівна навчалася в Київському професійно-

технічному училищі №3 з 1 вересня 2009 р. за спеціальністю «секретар-

референт». Контроль за виконанням наказу доручити головному інженерові 
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В.Р. Петрик. 

б) Надсилання листів. Укладання тексту листів. Розташування 

реквізитів листів. Уживання мовних кліше в текстах листів. Етикет 

службового листування. 

Контрольні запитання 

1. Які особливості тексту як одиниці писемного мовлення, на відміну від 

усного? 

2. Які причини складності визначення тексту? 

3. Які існують концепції тексту та які аспекти вивчення тексту в них є 

провідними? 

4. Які чинники перетворюють нетекст на текст?  

5. У чому полягає різниця між текстом і дискурсом? 

6. За якими критеріями диференціюють тексти публіцистики? 

7. Які фактори впливають на ефективність текстової комунікації? 

8. У чому полягають особливості текстової комунікації? 

Література: [1; 6; 13; 17; 19; 22; 23; 24] 

Практичне заняття № 3 

Методи лінгвістичного дослідження тексту 

Мета: визначити специфіку основних методів лінгвістичного дослідження, 

використовувати їх під час аналізу текстів; з’ясувати сутність інтерпретації 

тексту. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод – система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства й мислення; шлях, спосіб досягнення 

певних результатів у пізнанні та практиці, тобто спосіб організації 

теоретичного та практичного освоєння дійсності. 

Описовий метод – система дослідницьких прийомів, які 

використовуються для характеристики явищ мови на певному етапі її розвитку.  

Синхронний аналіз мовних явищ на основі зв’язків і відношень між 

мовними елементами тексту можливий завдяки застосуванню структурного 
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методу, мета якого – вивчення мови як цілісної функціональної структури, 

елементи та частини якої співвіднесені й пов’язані чіткою системою 

лінгвальних відношень. Структурний метод реалізується в методиках – 

дистрибутивній, безпосередніх складників, трансформаційного аналізу. 

Дистрибутивний аналіз – методика дослідження мови на основі оточення 

окремих одиниць у тексті. Можливість її використання полягає в тому, що 

кожна мовна одиниця має своє особливе оточення. 

Методика безпосередніх складників орієнтована на подання 

синтаксичної структури словосполучення та речення у вигляді ієрархії 

складників. В основу аналізу за безпосередніми складниками покладене 

поступове членування висловлювання на складники до неподільних, кінцевих 

складників. При такому членуванні речення поступово згортається до 

«ядерної» одиниці, яка лежить в основі його будови. Таким чином, під час 

членування речення виділяється ядро конструкції та периферійний елемент. 

Суть трансформаційної методики полягає в тому, що в основі 

класифікації мовних структур лежить їх відповідність іншим за будовою 

структурам, тобто можливість однієї структури перетворюватися на іншу. 

Математичні методи поділяють на кількісні та статичні. Кількісні 

зводяться до підрахунку частоти вживання мовних одиниць. Статистичні 

передбачають використання різних формул для виявлення правил розподілу 

мовних одиниць у мовленні, становлення зв’язків між мовними елементами. 

Математичні методи можуть виступати частиною інших методів, але 

мають і свою самостійну цінність. Крім статистичних методів, у лінгвістиці 

тексту застосовують методи теорії інформації, математичної логіки. 

Проблема тлумачення та розуміння різних текстів пов’язана з 

герменевтикою. Герменевтичний підхід використовується в процесі 

лінгвістичного дослідження тексту, яке поєднує в собі дві процедури: 

інтерпретацію, що породжує нові смисли тексту, і герменевтичні процедури 

тлумачення та розуміння цих смислів.  

Інтерпретацію тексту здійснюють як переоформлення тексту, його 
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змісту, тобто як переклад на поняттєво-логічну чи образну мову. Сутність 

інтерпретації полягає в перекладі знаків однієї системи на інші знаки тієї самої 

системи чи знаки іншої системи. Недоінтерпретація тексту – недостатнє 

розуміння й витлумачування тексту внаслідок низької компетентності читача 

та недостатньої його мовної компетентності. Надінтерпретація (надрозуміння) 

тексту полягає в дослідженні питань, які текст не ставить читачу. 

Особливість герменевтичного підходу в лінгвістичному дослідженні 

тексту полягає в тому, що має враховуватися не лише зміст тексту, але й 

використання в ньому певних мовних одиниць і правил оперування ними, а 

також можливість адекватного перекладу тексту з однієї мови на іншу. 

Завдання до теми 

1. Поясніть специфіку структурного методу.  

2. У яких методиках він реалізується? Які їх недоліки? Як вони практично 

застосовується?  

3. Проаналізуйте прийоми, які використовує описовий метод. 

4. Схарактеризуйте математичні й комп’ютерні методи та прийоми аналізу 

тексту.  

5. Проаналізуйте відмінність між інтерпретацією та герменевтикою. 

6. Поясніть поняття «розуміння-інтерпретація» та «розуміння-діалог». 

7. Визначте відмінність понять «недоінтерпретація» та «надінтерпретація» 

тексту. 

8. Підготуйте наукове повідомлення про особливості герменевтичної 

інтерпретації тексту. 

9. Підготуйте наукове повідомлення про герменевтику тексту та 

філософську герменевтику (наукові розвідки Г.-Г. Гадамера, П. Рікера, 

Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, У. Еко).  

Контрольні запитання 

1. Що таке метод? У яких значеннях використовують термін «метод»?  

2. Що таке методика? 

3. Яке призначення описового методу?  
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4. Що таке лінгвостатистика та стилостатистика? 

5. Чим відрізняються прийоми зовнішньої, внутрішньої, міжрівневої 

інтерпретації від контекстуально-інтерпретаційного методу?  

6. Що таке інтерпретація тексту? Які є види інтерпретації? 

7. Які особливості інтерпретації публіцистичного тексту? 

Література: [5; 7; 13; 14; 18; 19; 20] 

 

Практичне заняття № 4 

Загальні вимоги до створення тексту 

Мета: ознайомити студентів з вимогами до композиції публіцистичних текстів; 

створювати різні види текстів, використовуючи в них відповідні усталені мовні 

звороти; оцінювати композицію створеного тексту; виявляти авторську 

інтенцію, їх результативність та ефективність; здійснювати лінгвістичний 

аналіз текстів.  

Короткі теоретичні відомості 

Композиція тексту – це побудова тексту, яка об’єднує всі його елементи 

в єдине ціле. Це форма вираження та розвитку теми. Традиційно виділяють два 

рівні композиції – змістовий (змістово-логічний) і лінгвістичний. 

Змістова композиція включає змістову структуру, що передбачає 

виділення в тексті основних композиційних частин, засоби розміщення змісту 

тексту – «семантичні опори» та лексичну стратифікацію тексту. Зміст тексту 

визначається його номіналом і видом номіналу, які є важливими елементами 

підготовки читача до сприйняття інформації, закладеної в повідомленні. У 

композиційному відношенні публіцистичні тексти є різними: клішованими, 

тобто з чітко визначеною композиційною структурою та не клішованими, 

тобто з вільною композицією. Змістова композиція публіцистичного тексту 

залежить від жанрової приналежності.  

Лінгвістична композиція передбачає ієрархію мовних одиниць, з яких 

складається текст. У цій ієрархії кожна одиниця вищого рівня містить одиниці 

більш низького рівня: текст (чи макротекст), мікротекст (надфразову єдність) і 
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в окремих випадках – речення. Її складність залежить від обсягу тексту – чим 

більший обсяг, тим складніша лінгвістична структура та більша кількість 

рівнів. Співвідношення між складовими тексту: речення – складне синтаксичне 

ціле (мікротекст) – текст (макротекст). До лінгвістичної композиції належать 

такі засоби зв’язку: засоби єдності; конектори (зв’язки); демаркатори. 

Ефективність сприймання й запам’ятовування повідомлення 

визначається ефективністю структури тексту, тобто забезпечується 

архітектонічною досконалістю, яка є в графічно-знаковій тканині тексту. 

Формальна структура тексту – архітектоніка – являє собою об’ємно-

прагматичне членування тексту на абзаци, пункти, підпункти. 

Укладач повинен уміти оцінювати підготовлений текст на таких рівнях: 

лексико-граматичному (вибирати адекватні мовні засоби для відображення 

фрагмента об’єктивної реальності); інформаційному (характеризувати його з 

погляду важливості порушуваних питань, розкриття їх суті, шляхів вирішення 

поставлених проблем відповідно до свого рівня розуміння й компетентності); 

логічному (перевіряти текст на послідовність, несуперечливість, доказовість, 

наявність органічного зв’язку всіх частин і завершеність кожної, а також тексту 

в цілому); прагматичному (аналізувати авторську інтенцію). 

Завдання до теми 

1. Назвіть причини виділення речень у абзаци. 

2. Розкажіть про послідовність оцінювання композиції тексту. 

3. Назвіть засоби зв’язку лінгвістичної композиції та особливості їх 

використання в текстах.  

4. Поясніть різницю між мовними кліше та штампами, шаблонами.  

5. Назвіть особливості виділення абзаців у публіцистичних друкованих 

текстах. 

6. Поясніть роль рубрикації в тексті. 

7. Змоделюйте простий текст із активним закінченням. Який порядок 

розташування його смислових складників? Проаналізуйте змістову 

композицію тексту. 
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8. Укладіть складний текст із пасивним закінченням і прямим порядком 

розміщення його елементів. Проаналізуйте порядок розташування його 

смислових складників і лексичну стратифікацію тексту. 

9. Побудуйте складний текст зі зворотним порядком розміщення елементів. 

Виділіть у ньому засоби стандартизації мови тексту (ключові слова, 

мовні кліше, типові речення). 

10. Змоделюйте текст-опис. Проаналізуйте його композицію. 

Контрольні запитання 

1. Які основні складники тексту та варіанти їх розміщення в тексті? 

2. Яких загальних вимог слід дотримуватися при створенні текстів? 

3. Що включає поняття «змістова композиція»?  

4. Яку роль у тексті виконують «семантичні опори» та лексична 

стратифікація? 

5. Що включає в себе поняття «лінгвістична композиція»?  

6. Яку роль у тексті виконують конектори та граничні демаркатори? 

7. У чому полягає роль усталених мовних зворотів в організації змісту?  

8. Яку структуру має типовий абзац?  

9. Яку функцію виконують внутрішньотекстові демаркатори?  

Література: [1; 3; 5; 6; 9; 11; 15; 18; 21] 

 

Практичне заняття № 5 

Категорії тексту 

Мета: надати загальне поняття про категорії тексту; реалізовувати в текстах 

категорії зв’язності, цілісності, дискретності (членування), інформативності, 

континууму за допомогою нормативних мовних засобів; здійснювати 

лінгвістичний аналіз тексту; розвивати навички редагування текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

Категорії тексту відображають його найбільш загальні й суттєві ознаки та 

є етапами в пізнанні його онтологічних, гносеологічних і структурних ознак. 

Дослідження категорій тексту передбачає виявлення особливостей текстової 
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структури, організації мовних одиниць, зв’язків, які встановлюються між ними. 

Категорії тексту службових документів доцільно поділити на дві основні 

групи: структурні, які відображають ознаки його структури (категорії 

зв’язності, цілісності, дискретності (членування) та змістові, або 

концептуальні, які відображають особливості його змістового боку (категорії 

інформативності, континууму (простору й часу). 

Зв’язність зумовлює розвиток теми та забезпечує цілісність, інтеграцію 

тексту. Вона виявляється в процесі структурування тексту, поєднання його 

частин та елементів. Через зміст конкретних речень усвідомлюються 

взаємозв’язки між частинами тексту, стає зрозумілим глобальний смисл тексту, 

головна ідея речення чи складного синтаксичного цілого. 

Зв’язність може бути змістовою та формальною. Формальну зв’язність 

тексту називають когезією, зовнішньою спаяністю, відрізняючи її від 

когерентності, внутрішньої спаяності, інтегративності, тобто змістової 

зв’язності. При формальній зв’язності частини тексту мають експліцитно 

виражене поєднання за допомогою мовних засобів. 

Цілісність тексту – це відповідність змісту тексту його формі в обсязі, 

визначеному автором тексту та його адресатом, технічним укладачем для 

виконання визначених ними комунікативних цілей. Цілісність тексту 

службового документа виявляється в процесі створення його композиційної 

форми й забезпечується такими засобами: особою, часом, способом, моделлю 

та типом речення за цілеустановкою, порядком слів. Цілісність розуміється як 

єдність змістової (теми, ідеї, змісту), комунікативної (мети, намірів мовного 

спілкування) і структурно-граматичної цілісностей (узгодженості граматичних 

форм і зв’язків). 

Дискретність розглядають як категорію, що виражає роздільність 

процесів створення, сприйняття та членування текстової форми організації 

комунікативної ситуації. Системність і структурованість тексту передбачають 

можливості його формального (архітектонічного) та змістового 

(композиційного) членування на частини, розділи, абзаци, що містять свої 
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локальні теми, і тому мають певну формальну та змістову самостійність.  

Категорія інформативності розглядається в контексті інформації, яка 

закладена у змістовому повідомленні документа. При цьому інформація, яка 

міститься в повідомленні, співвідноситься з досить обмеженою ділянкою 

дійсності та орієнтована на певне коло адресатів.  

Текстовий континуум – це безперервне утворення інформації в часі та 

просторі. Структура часових відношень, співвідношення з реальним світом 

можуть бути встановлені лише на рівні тексту, тобто категорія континууму має 

розглядатися як текстова категорія, особливості якої не можна виявити на рівні 

речення. Континуум ґрунтується на реальній послідовності подій, які вже 

відбулися, відбуваються чи відбудуться найближчим часом. Причому 

послідовність розгортання подій, явищ у часі та просторі відбувається не 

однаково в різних видах текстів. Цьому сприяють мовні засоби, які 

долучаються до передавання часових відношень і об’єднуються функціо-

нальною та семантичною спільністю. 

Завдання до теми 

1. Дайте визначення поняття «категорії тексту». 

2. Поясніть, чим відрізняються поняття «імпліцитні зв’язки» та 

«експліцитні зв’язки». 

3. Поясніть різницю між інформацією та метаінформацією. 

4. Доведіть, що інформативність є провідною категорією публіцистичних 

текстів.  

5. Підготуйте наукове повідомлення про кількість, типологію, ієрархію 

категорій тексту. 

6. Схарактеризуйте категорію континууму в газетних текстах. 

7. Підготуйте наукове повідомлення про засоби вираження зв’язності в 

текстах газет та журналів. 

8. Проаналізуйте, які мовні засоби забезпечують зв’язність, цілісність, 

інформативність, просторовий і часовий континуум тексту. Яких правил 

ви дотримуєтеся при членуванні тексту? 
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Контрольні запитання 

1. У чому складність визначення кількості, типології, ієрархії категорій 

тексту? 

2. Як поділяються категорії тексту? 

3. За допомогою яких засобів досягається зв’язність тексту? 

4. Якими засобами досягається автосемантія окремих відрізків тексту? 

5. Яка різниця між цілісністю та завершеністю тексту? 

6. Який вид інформацїі використовують у публіцистичних текстах?  

7. Як реалізовується модальність у тексті? 

8. Що таке текстовий континуум? 

9. Яку роль виконують видо-часові форми дієслів у творенні текстового 

континууму?  

10. Які ще мовні засоби реалізують категорію континууму? 

11. Яким чином у текстах реалізується ретроспекція та проспекція? 

Література: [1; 7; 10; 11; 17; 19; 23; 24] 

 

Практичне заняття № 6 

Лінгвістичні норми для рівня фонем 

Мета: ознайомити студентів з фонетичними нормами сучасної української 

мови, з’ясувати, у чому полягають фонетичні явища та фонетична краса 

мовлення. 

Короткі теоретичні відомості 

Звукова система української мови сформувалася з таких підсистем: 

власне звукової; фонемної; силабічної (з одного, двох чи кількох складів); 

просодичної (наголошування, мелодика, інтонування мовних одиниць). 

До фонетичних явищ української мови належать: алітерація та асонанси, 

чергування голосних та приголосних, спрощення у групах приголосних, зміни 

приголосних у потоці мовлення, подвоєння та подовження приголосних, 

палаталізація, фонетична краса мовлення, орфоепія.  
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Фонетична краса мовлення залежить від дотримання норм літературної 

вимови. Розділ науки про мову, в якому вивчається система норм літературної 

вимови називається орфоепією. Особливу увагу слід звертати на вимову 

голосних О, Е, И у ненаголошеній позиції та приголосних у різних позиціях. 

Вивчення правильної вимови спрямовується на подолання помилок, серед яких 

виділяються фонематичні й акцентні. 

  Сюди ж належать і деякі фонетичні питання орфографічного характеру: 

правопис префіксів, фонетична милозвучність української мови, повязана з 

чергуванням прийменників і сполучників, роздільна вимова звуків й 

помякшення приголосних. Треба звернути увагу на вимову, дикцію й головне 

– вміння фонетично правильно членувати мовлення, дотримуючись змістовно-

граматичних і фізіологічних пауз. 

Повтор мовних одиниць буває різнотипним, але зазвичай характеризує 

мовлення поетичне й має назву рефрен, або приспів (у пісні) – слово або група 

слів, які вживаються в тексті по кілька разів. 

Анафора – стилістичний прийом, створюваний рефреном, який полягає в 

повторенні тих самих звуків, слів (інколи й речень) на початку двох або 

кількох суміжних рядків.  

Один з особливих повторів мовних одиниць представлений алітерацією – 

поетично-стилістичним прийомом добору слів, який полягає в повторенні 

однотипних за певною ознакою приголосних звуків в одному чи кількох 

рядках. 

Мовно-художній повтор однієї чи кількох голосних фонем у словах, 

розміщених поряд або з певним віддаленням одна від одної, називають 

асонансом. 

Протилежним до анафори (за місцем розміщення слів, звуків) 

стилістичним прийомом є епіфора – повторення однакових звукосполучень, 

слів наприкінці віршованих рядків. 

Римою називають співзвуччя кінцівок слів у віршованих рядках. 

Звуковідтворення – наповнення тексту звуками певних об’єктів природи, 
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криками тварин, птахів, шумами машин, механізмів тощо.  

Звуконаслідування – відображення звуків навколишньої дійсності через 

використання мовцем спеціально дібраних звуків. 

Наголос як елемент інтонації виконує важливу роль у формуванні 

мовленнєвої звучності, її стилістичної довершеності. Наголошування слів 

пов’язане з поділом їх на склади, з певною кількістю і своєрідністю звуків у 

складі та складів у слові. 

Нормативна вимова, а в її системі також нормативне наголошування 

голосного звука, завжди в усному мовленні реалізується в певній інтонації – 

сукупності звукових мовних засобів, завдяки яким передається смисловий, 

емоційно-експресивний і модальний характер висловлення, комунікативне 

значення та ситуативна зумовленість, стилістичне забарвлення тексту, 

індивідуальність виражальних прийомів мовця.  

Завдання до теми 

1. Охарактеризуйте норми вимови голосних і приголосних української 

мови. 

2. Наведіть приклади речень і слів-речень, прокоментуйте їх в інтонаційно-

стилістичному плані.  

3. З’ясуйте значення терміна «орфоепічно-акцентні» мовні одиниці.  

4. Назвіть складові інтонації мовлення та поясніть їх сутність. 

     5. Напишіть твір «Осіння мелодія», використавши слова: спросоння, зрання, 

дозвілля, роздоріжжя, верховіття, гілля, узбережжя, навмання, коріння, 

радістю, вдячністю, павутиння, випромінювання, курликання, надвечір’я, 

багаття, піднебесся, листя, узлісся, затишшя, бовваніти, насіння, притишений, 

ранній, нескінченні, первозданний, здоровенні, беззахисні, незрівнянно. 

       6. Наведіть приклади алітерації та асонансів (з художньої літератури чи 

складіть самостійно). 

       7. Знайдіть приклади алітерації та асонансів у наведеному уривку: 

Сумно в Сонгороді восени. Низьке темно-сіре небо; не то ранок не то 

вечір цілий день; пронизуватий, холодний вітер, купи пожовклого, мокрого 
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листя і дощик, дощик і дощик. Плачуть під ним вікна, плачуть стріхи, плачуть 

дерева, тини, коні, плаче навіть картуз звощика, що, закутавшись, схилився на 

передку.… Сумно. А ще сумніше в темний, довгий, холодний вечір. Вітер наче 

казиться – то стогне, то плаче, то регіт підніме, то стиха, поволі застука по 

віконницях запертих, то знов заскиглить, завиє, заплаче, й сипне, і сипне 

дрібненьким дощем. Пусто страшенно; безлюдно, тільки тополі неначе в 

докорі хитають чорними вершечками, мов дивуючись, як таки можна вилазить 

на вулицю в таку негоду (В. Винниченко).  

Контрольні запитання 

1. Якими мовними явищами, ознаками характеризується фонетична краса 

мовлення? 

2. Які засоби належать до фонетичних, фонематичних, орфоепічних і 

акцентологічних? 

3. Якою є частотність використання голосних і приголосних фонем у різних 

стилях мови?  

4. Яку стилістичну функцію виконують повтори різних фонем (рефрен, 

асонанс, алітерація, рима, ритміка, звукоповторення) в текстах? 

5. Що являє собою наголос (динамічний, постійний і логічний) у словах?  

6. Як впливає зміна наголосу в окремих словах і в словах у складі речення 

на семантику та стилістичну функцію мовних одиниць? 

7. Чи властива інтонація слову, яке вимовляється окремо?  

8. У чому полягає і як виявляється комунікативна, а отже й стилістична 

функція інтонації?  

9. Які особливості має інтонація в писемній формі мовлення? 

Література: [15; 17; 24] 

Практичне заняття № 7 

Лінгвістичні норми для рівня елементарних знаків (графем) 

Мета: ознайомити з історією та вимогами графіки як науки; закріпити знання 

про орфографію, сучасні орфографічні норми української мови. 
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Короткі теоретичні відомості 

Графіка – це сукупність  даної писемності, сукупність начертань, якими 

усне мовлення передається на письмі. Ступніть досконалості графічної системи 

визначається тим, наскільки точно букви письма відповідають звукам 

мовлення. Найважливішим для графіки є відповідність між алфавітом і 

системою звуків. Орфографія – розділ мовознавства, в якому розглядається 

правила передачі звукової мови на письмі. Орфографія і графіка тісно зв’язані 

між собою, але не тотожні. Можна вважати, що графіка є засобом орфографії, а 

орфографія – це правила вживання графічних засобів. 

 Українська орфографія базується на таких принципах правопису: 

фонетичний (слова пишуться так як вимовляються), морфологічний ( значущі 

частини слова в усіх споріднених словах передається однаково, незважаючи на 

їх неоднакову вимову у різних формах того самого слова), історичний 

(написання зберігається традиційно, не спираючись  ні на вимову ні на 

морфологічну будову слова), смисловий (диференціюючий – залежно від 

значення слова: Земля, земля . 

Орфографія усталює єдині правописні норми та правила (орфоепічні, 

словотворчі, морфологічні, лексичні) літературної мови, є гарантом 

взаєморозуміння між мовцями, що користуються писемним спілкуванням. 

Вона забезпечує однакове прочитання слова, бо її правила надають йому 

єдиного графічного образу. Орфограма – це конкретний прояв того чи іншого 

правила орфографії в окремому випадку. 

Завдання до теми 

1. Назвіть основні принципи графіки як науки. Прокоментуйте дотримання цих 

принципів у графіці української мови. Проілюструйте прикладами. 

2. Порівняйте графіку української мови з графікою російської (англійської, 

німецької, французької) мови. Проілюструйте прикладами. 
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3. Керуючись морфологічним принципом написання слів, вставте пропущені 

букви в споріднених словах: 

Багатий – бага..ство, люди – лю..ство, громада – грома..ський, сдент – 

студен..ський, гігант – гіган…ський, турист- тури..ський, пропагандист – 

пропаганди..ський, молотити – моло..ьба, просити – про..ьба, лічити – лі..ба, 

кіготь – кі..ті, віхоть – віті, далекий – дал..ч, великий – вел..ч. 

4. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ(ий) і 

запишіть їх у дві колонки; 1) ті, у яких сполучення суфікса –ськ(ий) з кінцевим 

приголосним твірної основи пишеться за фонетичним принципом; 2) ті, у яких 

написання цих сполучень не збігається з вимогою. 

Ятрань, Новоселиця, абхазія, комендант, завод, Рига, альпініст, Овруч, 

дивак, Волгоград, село, якут, Калуш, журналіст, Арал, емігрант, Житомир, 

Ельбрус. 

5. Чому в словах уманський, Уманщина після н м’який знак не пишеться, хоч 

Умань, а в словах  гуцульський, Гуцульщина після л  пишеться м’який знак, 

хоч гуцул? 

Чому в кінці слова століть є м’який знак, а в кінці слова сторіч немає? 

Чому і місцевому відмінку в слові в скриньці пишеться м’який знак, а в слові в 

хатинці він не потрібен? 

Яка різниця в значенні слова бельгійці і бенгалці? А які два різні значення 

може мати слово вихованці? 

6. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис м’якого знака в 

російській і українській мовах. 

 Я видел небо …Ты не увидишь его так близко! Туча быстро неслась по 

небу, разрастаясь вглубь и вширь. Степь, степь, – и больше ничего, вдали 

старый курган или ветряк. Тиха украинская ночь. Тучи сделались как бы 

тоньше и прозрачной. 

7. Перекладіть на українську мову. Які знаки вживаються в російській мові 

там, де в українській стоїть апостроф? 
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В мягком воздухе разлит осений запх, подобный запаху вина. О 

прибрежный камни равномерно и глухо бьет волна. Вместо десяти часов утра 

мы выехали в два. Дети стали больше – им надо серьезно учиться.  

8. Назва столиці Лаосу по-російському пишеться Вьентьян, по-українському – 

В’єтьян; назва місцевості у В’єтнамі по-російському – Дьенбьенф, по-

українському – Дьєнб’єнфу. Чому по-українському не можна ці назви написати 

так само з двома м’якими знаками, як у російській мові? 

9. Узяті з “Малого атласу мира” географічні назви запишіть по-українському в 

три колонки: 1) з м’яким знаком перед  й, я, ю, є, х,; 2) з апострофом; 3) без 

м’якого знака і без апострофа. При цьому майте на увазі, що російські мові 

м’який знак перед я,ю,е,и вказує, що ці букви позначаються два звуки: [йа], 

[йу], [йе], [йі], а буквосполучення ьо читається як [йо] після м’якого 

приголосного. 

Тисафюред, Єйдфьорд, Танганьика, Реюньон, Дансмьюр, Уальяга, Рюкю, 

Пяндж, Дьюрант, Орокьета, Ирьона, Ньюпорт, Ньюберг, Оньон, Намюр, 

Амударья, Щельябож, Юрья, Чямся, Мюнхен, Иньяка. 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під терміном графіка? 

2. Які основні вимоги графіки як науки? 

3. Чим визначаються ступінь  досконалості графічної системи мови? 

4. Які особливості української графіки? 

5. Що таке орфографія? 

6. На яких принципах базується українська орфографія? 

7. У чому особливість  кожного із принципів? 

8. Чи відповідає графіка української мови вимогам графіки як науки? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 8 

Лінгвістичні норми для рівня слів і словосполучень 

Мета: засвоїти лексичні та морфологічні норми; виробити вміння розпізнавати 
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порушення лексичних та морфологічних норм.  

Короткі теоретичні відомості 

Лексичні норми регламентують використання слів відповідно до їх 

лексичного значення. Сукупність усіх слів, які вживаються в мові становлять її 

лексику, або словниковий склад. До словникового вкладу входять усі відомі 

слова, незалежно від того, в яких галузях життя вони вживаються. У 

шеститомному “Українсько-російському словнику”, виданому Інститутом 

мовознавства АН України, налічується більше 121 тис. слів. Але охопити всі 

слова мови у словнику неможливо, адже кількість їх у мові весь час зростає. 

Крім того, у загальномовний словник не включаються терміни (а їх понад 

мільйон). 

 Слово – одна основних одиниць мовлення. Значення слова – це 

узагальнене відображення у мозку людини однорідних предметів, якостей, 

властивостей і дій. Не всі слова в мові однакові за значенням. Одні називають 

реально існуючі предмети, явища суспільного життя і природи, мають свій 

реальний зміст (повнозначні), інші нічого не називають, а тільки вказують на 

відношення між самостійними словами (службові). 

  Слова можуть набувати нових лексичних значень. Цим забезпечується 

можливість називати нове поняття і новоутвореними словами і старими, 

переосмисленими (ланка, піонер). Лексичні значення слів можуть 

розширюватися, звужуватися або істотно змінюватись (столяр, каша, пиво, 

квас). 

У кожній мові є слова, що мають тільки одне лексичне значення (моряк, 

кухар, олівець). Переважну більшість таких слів становлять терміни. Термін – 

це слово або сполучення слів, що виражає певне поняття, яке застосовується в 

науці, техніці, мистецтві.  

Слова можуть існувати в прямому і переносному значенні. Слова з 

прямим значенням – це звичайні  назви предметів, явищ (килим, грім, орел). 

Переносне значення слова полягає в тому, що певна назва одного предмета 

може переноситись на інший (одним словом називаються схожі між собою 
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предмети чи явища, тому що між предметами чи явищами є чимало спільного, 

одне явище певними своїми ознаками подібне до іншого, внаслідок цього 

одним і тим же словом можуть називатися схожі між собою предмети чи 

явища). Вживання слів у переносному значенні здійснюється за допомогою 

метафори, метонімії, синекдохи. 

У сучасній українській мові вживаються слова, засвоєні з інших мов. 

Вони вливалися до складу української мови з різних джерел. Це, зокрема, 

економічні, політичні та культурні взаємозв'язки українського народу з 

народами Заходу й Сходу, унаслідок чого українська мова перейняла значну 

кількість слів. Запозичуючи їх, підпорядкувала своїм законам фонетики і 

граматики, пристосувала до правил українського словотвору. Найбільша 

частина слів (близько 90 %) належить до так званої корінної лексики і лише 

10% становлять слова іншомовні. 

За частотністю вживання одні слова мови складають її активну лексику 

(слова, які повсякденно і широко вживаються) і пасивну (слова, які не 

належать до повсякденного мовного вжитку – архаїзми і неологізми). При 

вивченні лексики української мови з погляду вживання треба зосередити увагу 

на тих питаннях, урахування яких сприяє культурі мовлення: розмежування 

літературної мови й просторіччя (говорити–балакати), літературної норми й 

діалектизмів (робить–робе). 

В основу  поділу слів за частинами мови покладені такі принципи: 

смисловий, морфологічний, синтаксичний, словотворчий. 

Між лексико-граматичними класами слів немає раз і назавжди 

встановлених непроникних меж. Частини мови перебувають у русі, взаємодії,   

виникає потреба в нових назвах, нових мовних засобах вираження відношень. 

В результаті виникає таке мовне явище як перехід однієї частини мови в іншу. 

Завдання до теми 

1. Назвіть відомі вам словники української мови. 

2. Охарактеризуйте склад лексики української мови з погляду походження, 

вживання. 
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3. Поясніть, чому важливо дотримуватись лексичних норм і в чому полягає їх 

порушення. 

4. Назвіть принципи поділу частин мови. 

5. Проаналізуйте типові порушення морфологічних норм у пресі. 

6. Підберіть приклади вживання слів у переносному значенні. 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під лексичним значенням слова? 

2. Чому слова поділяються на повнозначні і неповнозначні? 

3. Чим викликана поява слів з переносним значенням? 

4. За яких умов відбувається перенесення значень? 

5. Які бувають види переносних значень слова? 

6. Що розуміють під полісемією слова? 

7.  Що таке синекдоха? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12; 14; 15] 

 

Практичне заняття № 9 

Лінгвістичні норми для рівня морфем 

Мета: морфемний склад слова; навчити виділяти морфеми в словах, 

розуміти різницю між змінюваними і незмінюваними словами; способи 

словотвору та словотвірні засоби; виробити навички виділяти основу слів та 

визначати її вид. 

Короткі теоретичні відомості 

Найменша частинка слова, яка має певне значення називається 

морфемою. Морфеми самі собою в мові не існують. Самостійно в мові 

«живуть» слова, а морфеми існують лише в словах. Морфемами є корінь, 

префікс, суфікс і закінчення.  

  До складу основи входять усі морфеми, крім закінчення. У змінюваних 

словах основа виділяється зіставленням їх форм. Закінченням називається 

змінна частина слова, яка утворює нові словоформи і служить для зв’язку слів 

у реченні. Закінчення мають тільки змінні частини мови. Незмінні слова на 
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закінчення й основу не поділяються. Вони мають лише основу. Така основа 

називається чистою (вперед, сьогодні).  

Основи поділяються на непохідні, похідні і зв’язані. Поділ основи на 

корінь, суфікси  і префікси залежить і від значення слова (носик – маленький 

ніс і носик чайника).  

Термін “словотвір” має два значення: процес творення похідних (нових) 

слів, одно з найважливіших джерел збагачення словникового складу мови та 

розділ мовознавства, що вивчає процеси словотворення. Лексика сучасної 

української мови постійно збагачується новими словами. Є два джерела 

збагачення словникового складу: словотвір і запозичення слів з інших мов.  

Слів з інших мов запозичується порівняно небагато. Основним джерелом 

збагачення лексики української мови є словотвір, тобто утворення нових слів 

на базі власних ресурсів. Наукові відкриття, розвиток виробництва, науки, 

техніки, культури викликають до життя нові предмети і поняття, потрібні і нові 

слова. Кожне таке слово є суспільним явищем, бо зумовлене потребами 

суспільства.  

Словотворенням називають таку мовознавчу науку, яка досліджує закони 

творення слів. До словотворчих засобів української мови належать твірні 

слова, твірні основи, афікси, словосполучення. Слід розрізняти морфологічні і 

неморфологічні способи творення слів.  

Морфологія вивчає граматичні особливості слова, а саме: будову слова, 

значущі частини слова; способи творення нових слів, особливості змінювання 

слів та вираження властивих слову граматичних значень. Мало просто знати 

морфеми, треба вміти відшукати їх у слові. Щоб не вигадувати суфіксів і 

префіксів, яких у мові не існує, слід перевіряти себе у такий спосіб: підбирати 

слова за даною словотворчою моделлю з суфіксом чи префіксом, який 

вичленовуємо. Наприклад: у слові садок вичленовуємо суфікс –ок, бо він є у 

словах ліс-ок, гай-ок. 
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Завдання до теми 

1. Поділіть слова на звуки, склади і морфеми. Поясніть, чим відрізняються 

морфеми від звуків і складів: знедолений, безводний, вдуматися, вивітрювання, 

дошкільнята, записати, змалювати, наклейка, небесний, знедолити, 

фарбувати,списати, місто, видно, долеко, близенько, високо, височенний. 

2. Виділіть основу і, де можливо, закінчення в словах, вимогу та правопис яких 

треба запам’ятати: Батьківщина, український, виразно, гачок, герой, ґудзик, 

дятел, жайворонок, жовтенята, завдання, заєць, календар, медаль, метро, 

неділя, одинадцять, понеділок, портфель, редиска, учитель, учителька, цибуля, 

питання, червоний, черговий, четвер, ясен. 

3. Доберіть самостійно або за допомогою словника до коренів –чит-, -школ-, -

клас-, -весн-, -зим, -літ, -ліс, спільнокореневі слова і виділіть у них суфікси, 

префікси, закінчення. 

4. Із словника випишіть по два слова з префіксами до-, пере-, ви-, при-, пре-, 

від-, на-, між-, над-, з-, с-, під-, не-, перед-, виділіть корені і суфікси, поясніть 

значення префіксів. 

5. У наведених словах визначте похідні, непохідні та зв’язані основи. 

Аварія, абстрагувати, автономність, агресивність, академія, аритмічність, 

архітектурний, батрачка, безвихідний, білка, вершина, випрягти, воїнство, 

всюди, вчора, гарантувати, геройський, делегація, держава, добрячка, договір, 

донос, забіг, заячий, історія, кропива, мокро, ніжно, сьогодні, привокзальний, 

вікно, водянистий, зелень, перевзутися, привокзальний, міський, мир, кішка, 

птах. 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняється морфема від звука і складу? 

2. Які морфеми входять і які не входять до складу основи? 

3. Які основи називаються непохідними? 

4. За якими ознаками основи відносять до похідних. 

5. Які морфеми називають суфіксами? 

6. Які морфеми називають префіксами? 
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7. Яка частина слова називається коренем? 

8.   Які основи називаються непохідними, похідними, зв’язаними? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12; 14; 16] 

Практичне заняття № 10 

Лінгвістичні норми для рівня простих і складних  

синтаксичних конструкцій 

Мета: засвоїти синтаксичні норми текстів (особливості вживання 

словосполучень; порядок слів у простому реченні; узгодження присудка з 

підметом; уживання однорідних членів речення; особливості вживання 

односкладних речень, речень з відокремленими членами, власне неповних 

речень, еліптичних і приєднувальних неповних речень, речень зі вставними та 

вставленими одиницями, речень зі звертанням і звертання-речення). 

Короткі теоретичні відомості 

Словосполучення – лексико-семантична й граматична цілість 

щонайменше двох повнозначних слів, поєднаних підрядним або сурядним 

зв’язком. Функції словосполучень виявляються тільки в контексті, у реченні. У 

словосполученнях, особливо підрядних, широко представлена синоніміка 

мовлення, напр.: «Заповіт» Шевченка – Шевченків «Заповіт». Не менш 

розгалужена синоніміка в системі дієслівних словосполучень. У сурядних 

словосполученнях синоніміка дещо менш розгалужена, але також  широка й 

стилістично виразна. 

Речення – це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично та 

інтонаційно оформлене як відносно закінчена цілість, що передає певну 

інформацію. Виділяють прямий і непрямий порядок слів у реченні. В 

українській мові порядок слів уважається вільним, тобто кожне речення може 

мати різні варіанти.  

Однорідними називаються члени речення, що виконують однакову 

синтаксичну функцію й перебувають в однаковому відношенні до спільного 

для них члена речення. При використанні однорідних членів речення треба 

звертати увагу на їхню значеннєву співвіднесеність. Однорідними членами 
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речення не можуть бути слова, які виражають родові й видові поняття. Як 

однорідні члени речення не можуть використовуватися слова, що виражають 

різнопланові поняття. Необхідно зважати не лише на логічні зв’язки 

однорідних членів, а й на їхню лексико-граматичну сполучуваність з іншими 

словами в реченні. Помилки в уживанні однорідних членів речення можуть 

бути пов’язані з порушенням норм керування. Не можна вживати один 

додаток, який стосується кількох однорідних членів речення, якщо вони 

вимагають різного відмінка залежного слова.  

Односкладні речення – речення з одним головним членом, які для вияву 

повноти та своєрідності своєї синтаксичної будови й об’єктивно-суб’єктивного 

змісту не потребують доповнення їх другим головним членом речення. Серед 

односкладних речень виокремлюють такі різновиди: безособові; означено-

особові; неозначено-особові; узагальнено-особові; інфінітивні; номінативні. 

Неповними є речення, в яких один чи кілька членів речення, навіть 

частина одного з членів речення не вимовляється (не пишеться), але 

усвідомлюється, повністю чи достатньо зрозуміла. 

Вставні і вставлені слова, сполучення слів і речення містять додаткові, 

часто побіжні повідомлення, зауваження до того, що виражається членами 

речення в багатьох реченнях, висловлюваннях. Паралельно можуть уживатись 

синонімічні вставні одиниці; однокореневі вставні слова; несинонімічні вставні 

одиниці, які внутрішньо розчленовують модальність речення. 

Звертання – інтонаційно виділене в реченні слово або сполучення слів 

(не член речення), що ним називається істота або персоніфікований предмет, 

якому адресується мовлення в усній або писемній формах. За стилістично-

функціональною ознакою найчастіше виділяють власне звертання і риторичні 

звертання.  

Складні речення активно використовуються в публіцистичному стилі. У 

складнопідрядних реченнях підрядна частина може займати будь-яку позицію 

щодо головної, але при розміщенні підрядного речення всередині головного, в 

останньому іноді спостерігається зміщення конструкції, тобто неузгодження 
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окремих форм. Серйозним недоліком є надмірне ускладнення речення 

підрядними частинами. Такі конструкції треба спрощувати шляхом 

скорочення, поділу на кілька речень. Помилкою вважається використання як 

однорідних конструкцій підрядного речення та члена речення. Правки 

потребують речення з послідовним підпорядкуванням однотипних підрядних 

частин, якщо кілька підрядних речень уводяться за допомогою однакового 

сполучного слова. Необхідно правильно визначати місце підрядного речення, 

перевіряти, чи не виникає двозначності у сприйнятті фрази. Підрядне речення 

не може виступати в ролі присудка двоскладного речення. Типовою помилкою 

є змішування прямої та непрямої мови. Виявляється ця помилка в тому, що 

підрядне речення містить елементи прямої мови (форми особових займенників 

і дієслів). 

Основними видами синтаксичних синонімів є двоскладні речення з 

дієприкметниковим присудком і односкладні речення з формою на -то, -но в 

ролі головного члена речення; дієприслівникові звороти й підрядні речення; 

підрядне речення та дієприкметниковий зворот; підрядні речення та члени 

речення; обставини й дієприслівникові звороти. 

Завдання до теми 

1. Поясніть, чому у публіцистичних текстах вживаються питальні та окличні 

речення. 

2. Назвіть основні правила вживання прийменників і сполучників при 

однорідних членах речення. 

3. Запропонуйте різні варіанти розташування слів у реченнях. Визначте, як зі 

зміною порядку слів змінюється зміст та експресивність висловлювання:  

1). З вересня газета «Позиція» видаватиметься в англомовному варіанті. 

2). Загальними зборами учасників банку ухвалено рішення про його 

самоліквідацію. 3). 12 березня 1999 року створено профспілку працівників ЗМІ. 

4). Контроль за якістю води в місті ведеться постійно. 5). Харчування дітей у 

школах здійснює ДКП «Ласунка». 6). Україна започаткувала за час перебу-

вання в ЮНЕСКО багато міжнародних програм і проектів. 7). Щодня до сто-
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личних правоохоронців звертаються в середньому 640 осіб. 8). На Сирці стала 

до ладу сорокова триповерхова станція метро «Дорогожичі». 9). Політичні 

партії зобов’язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома. 

10). В одному з найславетніших соборів ворота царські вразили мене. 

11). Першою людиною в селі був твій батько, бо руки золоті, бо майстер. 12). 

Суверенна наша держава, я певен, буде не мачухою, а матір’ю для всіх, в 

Україні живущих. 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняються сурядні та підрядні словосполучення? 

2. Які види речень найчастіше вживаються в публіцистичних текстах? Чим 

можна це пояснити? 

3. Який виділяють порядок слів у реченні? 

4. Як узгоджується присудок з однорідними підметами? З підметом, 

вираженим числівником або кількісно-іменниковим зворотом? 

5. Яких правил слід дотримуватися при використанні однорідних членів 

речення? 

6. У чому своєрідність використання односкладних речень? 

7. У чому полягає комунікативно-стилістична сутність усіх різновидів 

неповних речень? 

8. Якого стилістичного ефекту можна досягти при використанні речень зі 

вставними та вставленими одиницями? 

9. Які є види звертань? 

Література: [5; 13; 14; 19; 20; 21; 22; 23]. 

 

Практичне заняття № 11 

Лінгвістичні норми для рівня надфразових єдностей, блоків, дискурсів 

Мета: засвоїти засоби зв’язку між компонентами надфразової єдності; 

закріпити вміння щодо побудови текстів; формувати навички розрізняти види 

дискурсів. 
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Короткі теоретичні відомості 

Група взаємопов’язаних за змістом і за допомогою синтаксичних засобів 

речень, які порівняно з окремими реченнями виражають розвиток думки, 

називається складним синтаксичним цілим, або надфразовою єдністю. 

Кожна синтаксична єдність є ніби мініатюрним твором (мікротекстом), 

який будується за схемою: зачин, який формулює тему надфразної єдності, 

середня частина – розгортання думки чи повідомлення, та кінцівка – висновок 

мікротеми. 

Крім змістової пов’язаності, речення поєднуються у складне синтаксичне 

ціле (надфразову єдність) за допомогою різних структурних засобів: лексичних 

– повторення окремих слів із попереднього речення, уживання особових і 

вказівних займенників (він, цей, той, весь, такий, кожний), займенникових 

прислівників (тут, там, тоді та ін.); морфологічних – єдність, співвідношення 

видо-часових і способових форм дієслів-присудків; синтаксичних – порядок 

слів і речень, сполучники з приєднувальним значенням (проте, однак, так що та 

ін.), паралелізм побудови речень, неповнота окремих речень тощо; 

ритмомелодійних – інтонація: паузи між окремими реченнями, що входять до 

цього складу, відчутно коротші за паузи, що відділяють складні синтаксичні 

цілі одне від одного. Крім того, при цьому відіграє роль підвищення й 

пониження голосу. 

Залежно від способу зв’язку між реченнями, що входять до складного 

синтаксичного цілого, розрізняють надфразові єдності з ланцюжковим і 

паралельним зв’язком компонентів. Ланцюжковий, тобто послідовний, зв’язок 

між реченнями досягається за рахунок таких засобів зв’язку між реченнями, як 

лексичні повтори, займенники, займенникові прислівники тощо. При 

паралельному зв’язку компонентів складного синтаксичного цілого речення 

переважно мають однорідний склад, однакову чи подібну будови, а зв’язки між 

ними дуже нагадують зв’язки між частинами складносурядних і 

безсполучникових складних речень з однотипними частинами. Паралельні 

зв’язки між частинами складних синтаксичних цілих ґрунтуються на 
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семантичних відношеннях перелічення, зіставлення, протиставлення, що 

нерідко супроводжуються структурним паралелізмом частин.  

Дискурс як одиниця являє собою поєднання вимог мовних і соціальних і 

задає ті семіотичні характеристики мовлення, які допомагають формувати 

тексти та задають відповідні обмеження на структуру тексту. Вся дискурсна 

система – це певний набір протиставлених характеристик. Дискурс – це мовна 

дійсність, що покладена на соціальні координати. 

Літературний дискурс є одним з найстаріших. Літературна комунікація 

найважливішим вважає форму викладу, а вже потім зміст. Поетичний дискурс 

легше відтворюється, тому багато своєї інформації людство зберегло у 

поетичній формі. Виділяють театральний, теле-, радіо- та кіно дискурс, 

політичний дискурс, рекламний, позацензурний, святковий, ритуальний, 

релігійний, фольклорний, міфологічний, неправдивий, етикетний, лайливий, 

неофіційний та інші дискурси.  

Завдання до теми 

1. Дайте характеристику надфразової єдності. Наведіть приклад. 

2. Схарактеризуйте основні структурні типи надфразових єдностей. 

3. Наведіть приклад надфразової єдності, що може бути використана в текстах 

газети чи журналу. 

4. Підготуйте наукове повідомлення про синтаксичні особливості 

публіцистичних текстів. 

5. Зробіть доповідь про вживання розділових знаків у публіцистичних текстах. 

6. Напишіть замітку, використовуючи надфразову єдність. 

7. Визначте тип речень, кількість частин, синтаксичні відношення між ними і 

засоби зв’язку: Оператор здійснює загальні технічні та організаційні заходи, 

спрямовані на забезпечення конфіденційності отримуваної та відправленої 

інформації Абонента. Доступ працівників Оператора до такої інформації 

дозволяється виключно з метою технічного забезпечення послуги або у 

випадках, передбачених чинним законодавством. Технічну можливість 

доступу до інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники 
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Оператора, які несуть відповідальність за розголошення інформації, 

призначеної для Абонента, або яка виходить від Абонента. Оператор 

повідомляє Абонента про необхідність доступу його працівників до 

інформації Абонента. 

Контрольні запитання 

1. Що таке складне синтаксичне ціле? 

2. Які є структурні типи надфразових єдностей? 

3. За допомогою яких засобів зв’язку можуть бути поєднані між собою 

речення у складному синтаксичному цілому (надфразовій єдності)?  

4. Які основні ознаки поняття дискурсу? 

5. У чому полягають особливості літературного дискурсу? 

6. Які характерні ознаки театрального дискурсу? 

7. Які основні характеристики радіо- і теледискурсу? 

8. Які ознаки кінодискурсу? 

9. Які характерні особливості політичного та тоталітарного дискурсу? 

10. Що таке рекламний дискурс і які його особливості? 

11. Який дискурс називають позацензурним? 

Література: [4; 9; 10; 14; 15; 18; 19; 20] 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Лінгвістика редагування як теоретико-прикладна дисципліна 

2. Історичні витоки лінгвістики як науки 

3. Теоретичні основи лінгвістики 

4. Місце лінгвістики редагування серед інших галузей знань і навчальних 

дисциплін 

5. Особливості писемного і усного тексту  

6. Поняття «текст» як основний об’єкт лінгвістики  

7. Ознаки тексту  

8. Класифікація текстів у публіцистичній лінгвістиці 

9. Особливості текстової комунікації 

10.  Методи лінгвістичного дослідження тексту  

11.  Загальні вимоги до створення публіцистичного тексту  

12.  Змістова композиція тексту  

13.  Лінгвістична композиція тексту  

14.   Архітектоніка тексту  

15.  Методика оцінювання композиції тексту  

16.  Категорії тексту  

17.  Види правки текстів 

18.  Техніка правки текстів 

19.  Основні закони логіки 

20.  Логічні помилки в доказах і визначеннях                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21.  Аналіз фактичного матеріалу 

22.  Редагування різних елементів тексту 

23.   Відбір фактів, їх перевірка 

24.   Правила складання бібліографічних списків 

25.   Правила цитування та оформлення цитат 

26.   Редагування таблиць 

27.   Правила скорочень у текстах  

28.   Позначення цифрової інформації в текстах 
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29.   Загальна характеристика стилів мови й мовлення 

30.   Культура усного й писемного мовлення 

31.   Фонетичні норми 

32.   Акцентуаційні норми 

33.   Орфографічні норми 

34.   Лексичні норми 

35.   Морфологічні норми  

36.   Фразеологічні норми 

37.   Синтаксичні норми 

38.   Пунктуаційні норми 

39.   Стилістичні норми 

40.   Стилістичні тропи та фігури 

41.   Стилістична диференціація української лексики 

42.   Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в публіцистичних 

текстах і усунення подібних недоліків 

43.   Стилістичне вживання іншомовної лексики 

44.   Лексикографічний аспект метамови 

45.   Стилістичне значення полісемії 

46.   Використання омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у текстах  

47.   Стилістичне використання архаїзмів, історизмів 

48.   Стилістичні функції неологізмів 

49.   Класифікація фразеологічних одиниць 

50.   Функціонування фразеологізмів у публіцистичних текстах  

51.   Стилістичне використання фразеологізмів 

52.   Вживання великої літери у публіцистичних текстах  

53.   Правопис складних слів у публіцистичних текстах  

54.   Особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням у 

текстах  

55.   Використання синонімічних форм часу та способу дієслова у 

публіцистичних текстах  
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56.   Уживання дієприкметників і дієприслівників у публіцистичних текстах  

57.   Особливості використання прислівників у публіцистичних текстах  

58.   Уживання займенників у  публіцистичних текстах  

59.   Функціонування кількісних і порядкових числівників у публіцистичних 

текстах  

60. Уживання прийменників, сполучників, часток у  публіцистичних текстах 

61.   Синонімія прийменникових конструкцій 

62.   Речення як складова публіцистичного тексту  

63.   Узгодження присудка з підметом у публіцистичних текстах  

64.   Уживання однорідних членів речення у публіцистичних текстах 

65.   Вживання односкладних речень у публіцистичних текстах 

66.   Вживання речень із відокремленими членами, вставними та 

вставленими одиницями у публіцистичних текстах 

67.   Вживання власне неповних речень, еліптичних і приєднувальних 

неповних речень у публіцистичних текстах 

68.   Паралельні синтаксичні конструкції у публіцистичних текстах  

69.   Особливості виділення абзацу у публіцистичних текстах  

70.    Особливості оформлення цитат у публіцистичних текстах 

71.   Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле 

72.   Структурні типи надфразових єдностей. Засоби зв’язку між 

компонентами надфразової єдності 

73.    Комунікативно-стилістичні якості мовлення 

74.     Комп’ютеризація в лінгвістиці 

75.    Створення та редагування електронних текстів 

76.    Текстові редактори й текстові процесори 

77. Текстове оформлення Word-документа 

78. Робота з таблицями у Word-документі 

79. Автоматичний переклад текстів 

80. Комп’ютерна лексикографія 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

 

№ 

Види роботи Кількість 

годин 

Максимум балів за 

одне практичне 

заняття 

Разом 

1. 

2. 

3. 

Практичні заняття 

Підготовка рефератів 

Виконання практичних 

завдань 

24 

10 

48 

1 

10 

4 

В ЦІЛОМУ : 

12 

10 

48 

80 

ЗАЛІК АБО ІСПИТ 

4. Письмова або усна 

відповідь 

 20 20 

   В ЦІЛОМУ : 100 

 

 Бали за практичну роботу виставляються за запропонованими критеріями 

на основі 4-х бальної системи. При перевірці виконання практичної роботи 

виставляється диференційна оцінка і визначається з кожного питання (тесту), 

вправи окремо наступним чином: 

 4 бали – студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання з основ 

української мови; уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, 

знання основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою, а також 

показав здібності до самостійного творчого аналізу та вирішення поставлених 

завдань. Як правило, така кількість балів виставляється за всі виконані 

завдання та правильні відповіді на 90% умов практичної роботи. 

 3 бали – виставляється студенту, якщо при виконанні завдань він виявив 

повні знання програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану кафедрою, успішно виконав більшу частину завдань, показав 

уміння самостійного мислення та правильно виконав 80% практичної роботи.
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 1-2 бали – виставляється студенту, який правильно виконав половину 

завдань, має необхідний резерв знань для усунення помилок під керівництвом  

викладача.  

 Нуль балів – виставляється, якщо при виконанні завдань студент виявив 

серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, не володіє елементарною 

термінологією з дисципліни, допустив принципові помилки при виконанні 

роботи або повністю не виконав завдання.     

 Загальна кількість балів за виконання практичної роботи виставляється 

як середнє арифметичне від попередніх складових за кожне завдання.  
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