
1 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра словʼянської філології 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліджень 
 

(назва навчальної дисципліни) 
 

напрям підготовки доктор філософії 
 

галузь знань 03 Гуманітарні науки 
 

спеціальність 035 Філологія 
 

освітньо-наукова програма Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, 
 

літературознавство, перекладознавство 
 

статус дисципліни дисципліна вільного вибору аспіранта 

 

 

 

 
Форма навчання денна, вечірня, заочна 

Навчальний рік 2023 – 2024 

Семестр ІІI 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Мова навчання українська 

Форма підсумкового контролю залік 

 

 

 

 
КИЇВ – 2022 



2 
 

 

 

Розробник: Нечитайло Ірина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

словʼянської філології КНЛУ. 

 

 

Рецензенти: 
 

Терехова Світлана Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

словʼянської філології КНЛУ. 

Межжеріна Ганна Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

філологічних та природничих дисциплін Національного авіаційного університету. 

 

 

 

 

 

 
Схвалено на засіданні кафедри словʼянської філології, протокол № 1 від   2 вересня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Мета вивчення дисципліни: 

сприяти формуванню в аспірантів знань, вмінь, навичок і компетентностей про 

етимологію як теоретико-прикладної лінгвістичної дисципліни; мотивувати в аспірантів 

потреби в необхідності вивчення ідей і методів індоєвропейської етимології, формувати 

навички застосовувати методологічний інструментарій реконструкції, виховувати 

професійні й наукові здібності аспіранта, необхідні для формування компетентностей в 

аспекті відтворення структур досліджуваної мови у процесі дослідницької діяльності. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 

 Денна / 

вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 

навчання 

лекції 20 год. 6 год. 

семінарські 
заняття 

10 год. 4 год. 

практичні 
заняття 

– – 

консультації – – 

самостійна 
робота 

60 год. 80 год. 

 
 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

3.1. Знати: основні лінгвістичні школи, методи типологічного аналізу; принципи 

класифікації мов світу, типологію фонологічних систем різних мов, словотворення, 

морфологічної структури слова, лексичних систем і синтаксису. 

3.2. Вміти: застосовувати методи порівняльно-історичного мовознавства (порівняльно- 

зіставний метод, історико-типологічне й історико-генетичне порівняння) і його прийоми 

(зовнішньої та внутрішньої реконструкції, цільове вилучення в дослідницькому матеріалі 

запозичень, даних топоніміки та ін.). 

Для успішного засвоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями 

дисциплін: “Загальне мовознавство”, “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” 

та ін. Знання та навички, отримані в результаті вивчення цих курсів, створюють необхідну 

базу для вивчення курсу "Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліжень" і 

мають високий ступінь кореляції з ними. 

 
 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

 
Курс передбачає ознайомлення аспірантів з історією становлення і сучасним станом 

індоєвропейської етимології як окремої наукової дисципліни, напрямами та методами 

етимологічних досліджень, принципами етимологізування лексики; практичне вміння виконувати 

етимологічний аналіз, будувати етимологічні гнізда й моделювати регулярні фонетичні, 

морфологічні, словотвірні й семантичні перетворення, глибоко розуміти концептуальні основи 

сучасної етимології. 

Курс "Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліжень" включає 3  

змістові модулі. 

У першому змістовому модулі поглиблюються наукові уявлення про завдання, 

об’єкт, предмет індоєвропейської етимології; визначаються дефініції понять етимологія, 

реконструкція, регулярність, закономірність, моделювання мовних змін; методи 

етимологічного аналізу (порівняльно-зіставний метод, історико-типологічне й історико- 

генетичне порівняння) і його прийомами (зовнішньої та внутрішньої реконструкції, вилучення 

даних з периферійних мовних зон, реконструкції слів та їхніх значень та ін.). 
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У другому змістовому модулі аспіранти опановують термінологію етимологічних 

досліджень, знайомляться з лінгвальними та позалінгвальними факторами етимологічного 

пошуку; набувають умінь етимологічного аналізу, встановлення семантичних паралелей, 

зʼясовують   різницю   між   видами   етимології,   вчаться   працювати   з   етимологічними 

словниками, чітко засвоюють основні компоненти статті етимологічного словника. 

Третій змістовний модуль познайомить аспірантів з новітніми проблемами 

індоєвропейської етимології і ролі в їх розвʼязанні т. зв. периферійної лексики сучасних та 

давніх мов, навчить оперувати конкретним мовним матеріалом з використанням 

етимологічних напрацювань в галузі фонетики, граматики, семантики. На цьому етапі 

слухачі курсу перейдуть до комплексного аналізу етимологізованих мовних явищ у 

відповідності з набутими знаннями про фонетичні, словотвірні, морфологічні, семантичні 

закономірності. Добре орієнтуючись в етимологічній літературі, аспіранти аналізують 

словники різних типів, розуміючи їхню приналежність до тієї чи іншої етимологічної 

школи. 

 
5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освітнім 

компонентом) «Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліджень». 

 

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (ІК) Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і створення нових цілісних знань із загальнофілологічних дисциплін 

(мовознавства, теорії літератури, перекладознавства, семіотики), історії їх становлення і розвитку, 

сучасного стану й актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і методології філологічних 

досліджень (мовознавчих, літературознавчих, перекладознавчих). 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК) 
 

ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим (філософським) системним світоглядом, аналізу, 

синтезу і генерування нових ідей. 

ЗК 2. Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з різних лексикографічних джерел. 

ЗК 3. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямів і 

закономірностей розвитку індоєвропейської етимології. 

ЗК 4. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності на 

засадах загальної та спеціальної методології, зокрема в плані аналізу матеріалу лексикографічних 

та ін. джерел. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну 

лексику, методи, техніки та прийоми лінгвістики. 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ФК) 
 

ФК 1. Здобуття концептуальних та методологічних знань у галузі індоєвропейської етимології, 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння термінологією з 

індоєвропейської етимології. 

ФК 2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, систематизувати та інтерпретувати 

їх. 
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ФК 3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних філологічних 

принципів і знань, класичних та новітніх дослідницьких підходів, а також на основі відповідних 

загальнонаукових методів в індоєвропейській етимології. 

ФК 4. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, продукування нових ідей і розв’язання 

комплексних проблем в індоєвропейській етимології. 

ФК 5. Здатність визначати методологічні засади комплексного філологічного дослідження в 

індоєвропейській етимології, літературознавства та перекладознавства, самостійно розробляти й 

запроваджувати методологію дослідження, яка базується на результатах наукових розвідок, 

міжнародних стандартах і рекомендаціях. 

ФК 6. Здатність виявляти спільні та відмінні тенденції в розвитку лінгвістики, літературознавства 

й перекладознавства. 

ФК 7. Здатність використовувати системні знання мови в теоретичному / практичному, 

синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному, семіотичному 

аспектах для аналізу та синтезу ідей, задіювати системні знання сучасних мовознавчих, 

літературознавчих і перекладознавчих студій у власній дослідницько-інноваційній діяльності. 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною 

дисципліною (освітнім компонентом) "Індоєвропейська етимологія: теорія і 

методика досліджень" 

Компетентності, 

визначені 

навчальною 

дисципліною 

(освітнім 

компонентом) 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності Фахові компетентності 

 
ІК 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

5 

ФК 

10 

ФК 

11 

ФК 

12 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність розв’язувати 

комплексні проблеми в 

галузі професійної та 

дослідницько- 

інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке 

переосмислення 

наявних і  створення 

нових цілісних знань із 

загальнофілологічних 

дисциплін 

(мовознавства,   теорії 

літератури, 

перекладознавства, 

семіотики), історії їх 

становлення і розвитку, 

сучасного  стану  й 

актуальних   проблем, 

новітніх    наукових 

парадигм і методології 

філологічних 

досліджень 

(мовознавчих, 

літературознавчих, 
перекладознавчих). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

            

ЗК 1. Здатність до + +            
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оволодіння 

загальнонауковим 

(філософським) 

системним світоглядом, 

аналізу, синтезу і 
генерування нових ідей. 

             

ЗК 2. Здатність до 

застосування  сучасних 

інформаційних 

технологій у науковій 

діяльності,   пошуку, 

систематизації      та 

критичного    аналізу 

інформації з    різних 

лексикограф      ічних 
джерел 

 

 

 
+ 

  

 

 
+ 

          

ЗК 3. Здатність до 

осмислення 

філософсько - 

світоглядних  засад, 

сучасних тенденцій, 

напрямів і 
закономірностей 

розвитку порівняльно - 

історичного 

мовознавства й 

етимології. 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

         

ЗК 4. Здатність до 

наукового пізнання, 

застосування здобутих 

знань у практичній 

діяльності на засадах 

загальної та спеціальної 

методології, зокрема в 

плані аналізу матеріалу 

лексикографічних та ін. 
джерел. 

 

 

 
+ 

    

 

 
+ 

        

ЗК 5.  Здатність 

спілкуватися з різними 

цільовими аудиторіями, 

використовуючи 

відповідну   лексику, 

методи,  техніки та 
прийоми лінгвістики 

 

 
+ 

     

 
+ 

       

ФК 1. Здобуття 

концептуальних та 

методологічних знань з 

етимології,         зокрема 

засвоєння основних 

концепцій, розуміння 

теоретичних   і 

практичних проблем, 

історії розвитку та 

сучасного  стану 

наукових філологічних 

знань, оволодіння 

термінологією з обраної 

дисципліни 

 

 

 

 
 

+ 

      

 

 

 
 

+ 

      

ФК 2. Здатність збирати 

дані для філологічного 

дослідження, 
систематизувати та 

 
+ 

       
+ 
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інтерпретувати їх.              

ФК 3.   Здатність 

аналізувати філологічні 

явища  з   погляду 

фундаментальних 

філологічних принципів 

і знань, класичних та 

новітніх дослідницьких 

підходів, а також на 

основі   відповідних 

загальнонаукових 
методів етимології. 

 

 

 

+ 

        

 

 

+ 

    

ФК 4. Здатність до 
критичного         аналізу, 

оцінки, синтезу, 

продукування  нових 

ідей і розв’язання 

комплексних проблем у 

в етимології 

 

 
+ 

         

 
+ 

   

ФК 5.  Здатність 

визначати методологічні 

засади  комплексного 

етимологічного 

дослідження, самостійно 

розробляти   й 

запроваджувати 

методологію 

дослідження,  яка 

базується на результатах 

наукових  розвідок, 

міжнародних стандартах 

і рекомендаціях. 

 

 

 

 

+ 

          

 

 

 

+ 

  

ФК 6. Здатність 

виявляти спільні та 

відмінні тенденції в 

розвитку лінгвістики, 

літературознавства й 

перекладознавства. 

 
 

+ 

           
 

+ 

 

ФК 7. Здатність 

використовувати 

системні знання мови в 

теоретичному  / 

практичному, 

синхронному  / 

діахронному, 

діалектологічному, 

стилістичному, 

соціокультурному, 

семіотичному аспектах 

для аналізу та синтезу 

ідей, задіювати системні 

знання  сучасних 

мовознавчих, 

літературознавчих і 

перекладознавчих 

студій у власній 

дослідницько- 

інноваційній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

            

 

 

 

 

 

 
+ 
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6. Результати навчання з дисципліни "Індоєвропейська етимологія: теорія і методика 

досліджень" 

ПРН 1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, що виникають у професійній та 

науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й 

практичні проблеми в галузі дослідження і пропонувати шляхи їх вирішення. 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію; критично аналізувати власні наукові досягнення і 

здобутки інших дослідників. 

ПРН 4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження методологію, запроваджувати 

сучасні методи наукових досліджень для розв’язання широкого кола проблем і завдань у галузі 

індоєвропейської етимології. 

ПРН 5. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній науково-інноваційній 

діяльності, зокрема при аналізі лексикографічних джерел. 

ПРН 6. Визначати мету власного наукового дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 

абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій. 

ПРН 7. Формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі філології (мовознавство, 
літературознавство, перекладознавство) та робочу гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

ПРН 8. Виявляти спільні та відмінні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 
 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання з дисципліни (освітнього 

компонента) 

"Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліджень" 

Результати навчання з дисципліни 

(освітнього компонента) 

Програмні результати навчання 

ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

8 

ПРН 

13 

ПРН 

14 

ПРН 

16 

ПРН 1. На основі системного наукового 

світогляду аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати 

загальнофілософські проблеми з вирішенням 

завдань, що виникають у професійній та 

науковоінноваційній  діяльності, 

застосовувати емпіричні й теоретичні методи 

пізнання. 

+        

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати 

основні класичні та новітні філологічні 

концепції, фундаментальні праці конкретної 

філологічної спеціалізації, глибоко розуміти 

теоретичні й практичні проблеми в галузі 

дослідження і пропонувати шляхи їх 
вирішення. 

+   + + + + + 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні 

наукові погляди у галузі дослідження, 

формулювати й обґрунтовувати власну 

наукову концепцію; критично аналізувати 

власні наукові досягнення і здобутки інших 
дослідників. 

+   +  + + + 

ПРН 4. Обирати адекватну предмету 
філологічного дослідження методологію, 

  + + + + + + 
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запроваджувати    сучасні методи наукових 

досліджень для розв’язання широкого кола 
проблем і завдань у галузі етимології. 

        

ПРН 5.  Застосовувати інформаційно- 

комунікаційні технології у професійній 

науково-інноваційній діяльності, зокрема при 
аналізі лексикографічних джерел. 

  + + + + + + 

ПРН 6. Визначати мету власного наукового 

дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 

абстрактно, адаптуватися до нових умов і 

ситуацій. 

 + + + + +  + 

ПРН 7. Формулювати фундаментальну 

наукову проблему в галузі філології 

(мовознавство, літературознавство, 

перекладознавство) та робочу гіпотезу з 
досліджуваної проблеми. 

 + + +  +  + 

ПРН 8. Виявляти спільні та відмінні тенденції 

розвитку лінгвістики, літературознавства й 
перекладознавства. 

      +  

 

 

 

7. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та форм 

оцінювання з навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

"Індоєвропейська етимологія: теорія і методика досліджень" 
 

 

Програмні результати навчання Методи навчання Форми 

оцінювання 

ПРН 1. На основі системного наукового світогляду 

аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та 

науково-інноваційній діяльності, застосовувати 
емпіричні й теоретичні методи пізнання 

1. Загальнонаукові 

методи теоретичного 

пізнання: аналіз, 

синтез, абстрагування, 

узагальнення. 

2. Методи 

навчання: 

• iнтерактивні 

лекційно-семінарські з 

використанням 

презентацій у форматі 

РowerРoint  •  групова 

наукова   дискусія, 

обговорення матеріалу 

в режимі діалогу; 

• кейс-метод 

дослідження пошукової 

ситуації у професійній 

взаємодії. 

3. Індивідуальні 

завдання: 

• усний та письмовий 

аналіз. 

4. Індивідуальне і 
групове опитування. 

5. Оцінювання 

роботи аспірантів у 

групах. 

6. Оцінювання 

Тематичний 

контроль: 

Індивідуаль не і 

групове 

опитування. 

Експрес- 

контроль. 

Оцінювання 

роботи 

аспірантів у 

групах. 

Оцінювання 

індивідуальних 

завдань 

аспірантів. 

Оцінювання 

індивідуальних і 

групових 

презентацій. 

Перехресне 

оцінювання 

презентацій 

аспірантами. 

Тематичне 

поточне 

тестування. 

Модульна 

контрольна 

робота. 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні 

класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної 

спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й 

практичні проблеми в галузі дослідження і 
пропонувати шляхи їх вирішення. 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові 

погляди у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію; 

критично аналізувати власні наукові досягнення і 
здобутки інших дослідників. 

ПРН 4. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання 

широкого кола проблем і завдань у галузі 

когнітивної компаративістики і 
макрокомпаративістики. 

ПРН 5. Застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології у професійній науково-інноваційній 

діяльності, зокрема при аналізі етимологічних 
версій. 

ПРН 6. Визначати мету власного наукового 
дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 
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абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій. індивідуальних і 

групових завдань. 

Залік 

ПРН 7. Формулювати фундаментальну наукову 

проблему в галузі філології (мовознавство, 

літературознавство, перекладознавство) та робочу 
гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

ПРН 8. Виявляти спільні та відмінні тенденції 

розвитку лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 

 
 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів 

навчання та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 
Під час опанування навчального матеріалу оцінюється аудиторна, самостійна робота та 

інші види навчальної діяльності аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному 

семінарському занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки і практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому 

числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за 

накопичувальною системою. 

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Індоєвропейська 

етимологія: теорія и методика досліджень» передує написання аспірантами модульної контрольної 

роботи. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни «Індоєвропейська 

етимологія: теорія і методика досліджень». 

Модульна контрольна робота включає 3 завдання, з яких кожне оцінюється за такими 

критеріями: теоретичні завдання передбачають оцінювання до 10 балів, тестові − до 5 балів, 

практичні − до 10 балів. 

1. Теоретична частина 

Оцінка 10 балів ставиться, якщо аспірант дав повну та правильну відповідь на теоретичне 

питання та навів 2-4 приклади; продемонстрував вільне володіння термінологічним апаратом, 

здатність до зіставлення різних поглядів на ту чи іншу проблему, розвинуті навички аналізу, 

наявність власних прикладів для підтвердження теоретичних положень, упевнене викладення 

змісту у відповідності до норм наукового стилю. 

Оцінка 7-9 балів ставиться, якщо аспірант дав повну відповідь з деякими неточностями на 

теоретичне питання та навів 2 приклади; аспірант вільно володіє поняттєвим апаратом етимології, 

але продемонстрував невпевнене вираження власної точки зору; у той же час він уміє відділити 

суттєву інформацію від несуттєвої, наводити власні приклади для підтвердження точки зору; 

можливі повтори, незначні відступи від логіки відповіді та незначні відхилення від норм 

наукового стилю мовлення. 

Оцінка 5-6 балів ставиться, якщо аспірант дав неповну та неточну відповідь на  

теоретичне питання та навів неправильні приклади, або не навів їх узагалі; виявив репродуктивне 

володіння теоретичною інформацією; труднощі з розкриттям змісту окремих категорій етимології; 

припустився неточностей у розкритті змісту питання; аспірант достатньо володіє навичками 

аналізу, узагальнення інформації, уміє відділити суттєве від другорядного, наводить коректні 

приклади з лекційного курсу або навчальної літератури; наявність повторів, самовиправлень, 

незначних відступів від логіки відповіді, незначних відхилень від норм наукового стилю. 

Оцінка 3-4 бали ставиться, якщо аспірант дав коротку і неправильну відповідь на 

теоретичне питання або не дав її узагалі, а також не навів жодного прикладу; виявив фрагментарне 

володіння теоретичною інформацією, нездатність розкрити зміст більшої частини категорій 
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етимології; плутане, нелогічне викладення змісту відповіді, суттєві відхилення від норм наукового 

стилю мовлення; нездатність дати відповідь на запитання викладача. 

Оцінка 0-2 бали ставиться, якщо аспірант дав неправильну відповідь на питання або 

відмовився від відповіді взагалі, не виявив володіння теоретичною інформацією та здатності 

давати відповідь на поставлені запитання. 

 

2. Тест 

Оцінка 5 балів ставиться, якщо аспірант дав 10 правильних відповідей; 

Оцінка 4 бали ставиться, якщо аспірант дав 6-9 правильних відповідей; 

Оцінка 3 бали ставиться, якщо аспірант дав 4-6 правильних відповідей; 

Оцінка 2 бали ставиться, якщо аспірант дав 3 та менше правильних відповіді. 

 

3. Практичні завдання 

Оцінка 10 балів ставиться, якщо аспірант виконав завдання без помилок або з незначними 

помилками; 

Оцінка 7-9 балів ставиться, якщо у кожному завданні допущено 1-2 помилки; 
Оцінка 5-6 балів ставиться, якщо завдання виконані частково; 
Оцінка 3-4 бали ставиться, якщо завдання не виконано або виконано з великою кількістю 

помилок. 

Оцінка 2 бали ставиться, якщо завдання не виконано. 
Оцінка 0 балів ставиться, якщо аспірант не зʼявився на контрольну роботу. 

Загальна оцінка за контрольну роботу виставляється як середньозважена оцінка 

відповідей на всі питання. 

За всі завдання виставляється «5», якщо вони виконані цілком і правильно (21−25 балів). 

«4» ставиться при виконанні завдань не менш ніж на 16−20 балів, при цьому може бути 

допущено один недолік у виборі мовних засобів і одна неточність в оформленні. 

«3» ставиться, якщо завдання виконані не менш ніж на 11−15 балів, при цьому допущено 

не більше двох неточностей в оформленні і не більше двох недоліків в виборі мовних засобів. 

«2» може бути виставлено, якщо завдання виконані в межах 6−10 балів і при цьому 

допущено погрішностей більше, ніж для оцінки „задовільно”. 

0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 
Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 50. 

 

 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

 

№ 
з/п 

Форма підсумкового контролю Види навчальної діяльності 
аспіранта 

Максимальна 
кількість балів 

1. Передбачений підсумковий 

контроль – залік 

1. Аудиторна та самостійна 

навчальна робота аспіранта 

2. Модульна контрольна 

робота (МКР) 
3. Залік 

50 

 

50 

 

Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Індоєвропейська етимологія: теорія і 

методика досліджень» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним 

планом і графіком навчального процесу. Оцінювання на заліку здійснюється за національною 

шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє семестровий 

рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / не зараховано”), кількість балів за 100-бальною 

шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС. Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з 
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навчальної дисципліни 60 і вище, отримують оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі 

ЄКТС без складання заліку. 

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче,  складають 

залік. Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою 

“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного 

семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100- 

бальною шкалою. 

 

Підсумковий рейтинговий бал Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за

 національною 

шкалою 
90–100 A відмінно 

82–89 B 
добре 

75–81 C 

66–74 D 
задовільно 

60–65 E 

0–59 FX незадовільно 

 

На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє: 
 

 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”); 

 

 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної 

дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою); 

 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е). 
 

В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абревіатури 

не допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною 

шкалою, кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС. 
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9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 
 

 

 
 

№ 

з/п 

№ і назва теми 

(включно із темами, 

що винесені на 

самостійне 

опрацювання) 

Кількість годин 

Денна / вечірня форма Заочна форма 

ра- 

зом 

у тому числі ра- 

зом 

у тому числі 

  лекції семі- 

нар- 

ські 

само- 

стійна 

робота 

лекції семі- 

нар- 

ські 

само- 

стійна 

роботаа 
 
 

Модуль 1 
 

Етимологія як розділ мовознавства, її основні поняття і складові частини 
 

1.1. Предмет і завдання 

етимології як розділу 

мовознавства. 

10 2 2 6 9 1  8 

1.2. Формування 

теоретичних і 

практичних засад 

етимологічного 

пошуку. 

8 2  6 9 1  8 

1.3. Види етимології. 10 2 2 6 9  1 8 

 

Модуль 2 
 

Теоретико-методичні джерела та принципи етимологічного пошуку 
 

2.1. Сутність 

етимологічного 

аналізу: фонетична, 

морфологічна, 

словотвірна  й 

семантична 

реконструкція. 

8 2  6 9 1  8 

2.2. Опорні матеріали для 

етимологічних 
досліджень. 

10 2 2 6 9  1 8 

2.3. Методика 

реконструкції слів, 

сукупність 

дослідницьких 

прийомів відтворення 

праформ. 

9 2 1 6 9 1  8 

2.4. Роль мотивації, 

регулярності  та 
закономірності при 

9 2 1 6 9 1  8 
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 етимологічному 

моделюванні. 

        

 

 

 

 

Модуль 3 
 

Актуальні завдання сучасної етимології 
 

3.1. Етимологічні розвідки 

в індоєвропейській 

лексикографічній 

традиції. 

8 2  6 9  1 8 

3.2. Цінність 

діалектологічних та 

архаїчних джерел  у 

реконструкції 

прамовних станів. 

8 2  6 9 1  8 

3.3. Етимологія в 

координатах 

реконструкції прамови 

10 2 2 6 9  1 8 

  90 20 10 60 90 6 4 80 
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