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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасна українська 

мова з практикумом» для студентів спеціальності ОКР «бакалавр». Галузь знань 

01 Освіта. Спеціальність 013 Початкова освіта. Освітні програми: Дошкільна 

освіта / Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фонетика, графіка, морфологія, 

орфоепія, лексикологія та граматика сучасної української літературної мови. 

Міждисциплінарні зв’язки : практикум з української мови, діалектологія, 

порівняльний аналіз російської та української мови, історія української 

літературної мови. 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу:  

- засвоєння відомостей про походження й розвиток української мови, а також 

теоретичного матеріалу з фонетики, фонології, графіки, орфографії, орфоепії, 

лексикології, лексикографії, морфеміки, словотвору, морфології та синтаксису; 

- формування умінь та навичок у застосуванні теоретичного матеріалу при 

виконанні практичних завдань; 

- набуття знань про мовні норми, принципи української орфографії та                           

пунктуації; 

- оволодіння студентами високим рівнем орфографічної та пунктуаційної 

грамотності. 

 1.2 Завдання курсу:  

− дати студентам ґрунтовні й систематичні теоретичні знання з усіх розділів 

сучасної української літературної мови; 

− сформувати уміння аналізувати мовний матеріал, застосовувати набуті знання 

у процесі виконання вправ та різних видів мовних розборів; 

− забезпечити оволодіння нормами української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного й писемного мовлення. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

1. Загальнопредметні: 



- уміння сприймати та інтерпретувати інформацію в процесі співпраці студента 

з викладачем 

- уміння сформувати педагогічну техніку( культуру мовлення, управління 

володінням своїм фізичним та психологічним станом, наявність умінь образно 

передати інформацію) 

- уміння планувати свою професійну діяльність, сформованість морально-

цінносних установок та наукового світогляду  

- уміння здійснювати інформаційний пошук  

- володіння культурою усного та писемного мовлення 

- уміння оперувати основними поняттями, термінами активно вживати їх в 

усному та писемному мовленні 

- володіти навичками мовленнєвої діяльності( в усіх видах, жанрах, стилях) 

2. Фахові: 

- володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного й 

писемного мовлення, базовими вміннями й навичками використання мови в 

різних сферах і ситуаціях спілкування; 

- опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з 

урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем української мови 

- володіння знаннями актуальних проблем сучасної лінгвістики, нових 

технологій навчання мови  

- забезпечення розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності 

- формування мотивації вивчення мови  

- формування уміння моделювати, розробляти лінгвістичний матеріал. 

На вивчення навчальної  дисципліни відводиться  150 годин/5 кредитів  ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія. Графіка.   

Тема 1. Фонетика. Класифікація голосних і приголосних звуків. Зміни в системи 

голосних та приголосних звуків. Складоподіл. Наголос. 

Тема 2. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Правила вживання апострофа, знака 

м’якшення. 

Кредит 2. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір. 

Тема 1. Лексикологія. Слово як одиниця мови. Багатозначність слів в українській 

мові. Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. 



Тема 2. Фразеологія. Типи фразеологізмів. Джерела походження фразеологізмів. 

Тема 3. Морфеміка. Поняття морфеми. Види морфем. Основа слова. Словотвір. 

Способи словотворення. Зміни в морфемній будові  слова. 

 

Кредит 3. Граматика. Морфологія. Іменник, прикметник, числівник як 

частини мови. 

Тема 1. Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх класифікації. 

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні та граматичні   категорії іменника. 

Відмінювання іменників. Правопис складних іменників. 

Тема 2. Прикметник як частина мови. Граматичні   категорії прикметника. 

Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. 

Правопис складних прикметників.  

Тема 3. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи 

числівників за будовою. Відмінювання числівників. Правопис складних 

числівників. 

 

Кредит 4. Займенник, дієслово, прислівник. Службові слова як частини 

мови. Вигук. 

Тема 1. Займенник як частина мови. Співвідношення займенників з іншими 

частинами мовами. Групи займенників за значенням. Відмінювання займенників. 

Правопис складних займенників. 

Тема 2. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Граматичні категорії 

дієслова. Дієвідмінювання. Правила правопису дієслівних форм.  

Тема 3.Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. 

Службові частини мови. Вигук.  

 

Кредит 5.Синтаксис.Словосполучення.Просте речення. Просте 

ускладнене речення. Складне речення. Складні синтаксичні конструкції. 

Тема 1. Словосполучення. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте 

двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення.  

Тема 2.Односкладні речення. Просте ускладнене речення. 

Тема 3. Складне речення. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. 

Безсполучникові складні речення. 



Тема 4. Складні синтаксичні конструкції. Різновиди складних синтаксичних 

конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку. 

Період. 

3.Рекомендована література  

Базова 

1. 1. Бевзенко та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. /С.П. 

Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища шк.., 2005. – 270 с. 

2. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української 

мови:       Морфологія. – К., 1993. – 374с. 

3. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: 

Либідь, 1993. –282с. 

4. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988. 

– 372с. 

5. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П.  Граматика української 

мови. – К.: Рад. школа, 1982. –425с. 

6. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Д., 2000. –348с. 

7. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наук. думка, 1984. – 

482с. 

8. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. – 

Донецьк, 1998. –420с. 

9. Плющ М.Я. Граматика української мови у 2-х част. – Ч.1. – К.: Вища школа, 

2005. –520с. 

10. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. /За заг. ред. І.К. 

Білодіда. -  К.: Наук. думка, 1969. –682с. 

11. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія /За заг. ред. І.К. 

Білодіда. -  К.: Наук. думка, 1969. –374с. 

12. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг. ред. І.К. Білодіда. -  

К.: Наук. думка, 1969. –782с. 

13. Сучасна українська літературна мова: Підручник /М.Я.Плющ, С.П. Бевзенко, 

Н.Я. Грипас та ін..; За ред. М.Я. Плющ. – 4-е вид. – К.: Вища шк., 2003. –485с. 

14. Сучасна українська літературна мова: Підручник А.П. Грищенко, Л.І. 

Мацько, М.Я. Плющ та ін.; за ред.. А.П. Грищенка. – 2-е вид. – К.: Вища шк., 

1997. –520с. 

15. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис /За заг. ред. І.К. Білодіда. -  

К.: Наук. думка, 1969. –384с. 

16. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. 

Шевченко ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-е вид.. – К.: Либідь, 2001. –289с. 

17. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка й 

орфографія: Посібник. – К.: Вища шк., 1995. –224с. 

18. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В.Сучасна українська літературна мова. – К.: 

Літера, 2000. – 620с. 

19. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.  

 

 



Додаткова література 

1. Великий тлумачний словник української мови / уклад, і гол. ред. В.Т. Бусел. - 

Ірпінь: Перун, 2003. - 1440 с. 

2. Головащук C.I. Словник-довідник з українського літературного слововживання. 

- К.: наук, думка, 2004. - 448 с. 

4. Жайворонок В.В. Велика літера чи мала?: Словник-довідник. - К.: Наук, думка. - 

2004. - 202 с. 

5. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мовлення вчителя: курс лекцій / 

За ред. О.Г. Муромцевої. - X.: Гриф, 1998. - 208 с. 

5. Орфоепічний словник української мови: У 2-х т. / За ред. М.М. Пещак. - К.: 

Довіра, 2001.- 482с. 

6. Російсько-український словник / Н.С. Лозова, Н.Г. Озерова, Л.М. Стоян, В.Б. 

Фридрак. - Наукова думка, 2004. - 1216 с. 

7. Словник іншомовних слів / за заг. ред Л.О. Пустовіт. - К.: Довіра, 2000. - 1018 

с. 

8. Український орфографічний словник: близько 172000 слів / уклали: В.В. Чумак, 

В.І. Шевченко, Г.М. Ярун; за ред. В.Г. Скляренка. - Вид. 7-е, переробл. і допов. - К.: 

Довіра, 2008. - 983 с. 

9. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т. / Уклад.: В.М. Білоноженко 

та ін. - К.: Наук, думка, 1993. -720с. 

10. Чак С. Складні випадки правопису та слововживання. - К.: А.С.К., 1998.- 284с. 

11. БезпояскоО.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української 

мови: Морфологія. - К., 1993.-524с. 

12. Словник іншомовних слів /Уклад.: Л.О. Пустовіт та ін.. – К: Довіра, 2000. -582с. 

13. Словник синонімів української мови: у 2 т./А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. 

Головащук та ін.. – К.: Наук. думка, 1999. – 2000.-820с. 

 

Інформаційні ресурси 

Підручники 

Навчально-методичний комплекс 

Навчально-методичні рекомендації( Синтаксис простого і складного речення) 

 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Опитування (фронтальне та індивідуальне), тестування, усний та письмовий 

експрес-контроль, різні види диктантів, комплексні завдання (міні-диктанти з 

граматичним завданням), контрольні роботи. 
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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –5 

Галузь знань 

01 Освіта Нормативна 

 013 Початкова освіта 

 

6.010102 Початкова освіта 

Рік підготовки: 

1  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

2  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8. 

 

Тижневих годин для 

заочної форми навчання: 

0,8. 

 

Ступінь 

бакалавр 

16  

Практичні 

34  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100  

Вид контролю:  

Залік 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної становить: 

всього 150 год.,  50 год. – аудиторних, 100 год. – самостійної роботи  – 

співвідношення для бакалавра. 

 

 



 

2.1. Мета курсу:  

- засвоєння відомостей про походження й розвиток української мови, а також 

теоретичного матеріалу з фонетики, фонології, графіки, орфографії, орфоепії, 

лексикології, лексикографії, морфеміки, словотвору, морфології та синтаксису; 

- формування умінь та навичок у застосуванні теоретичного матеріалу при 

виконанні практичних завдань; 

- набуття знань про мовні норми, принципи української орфографії та                           

пунктуації; 

- оволодіння студентами високим рівнем орфографічної та пунктуаційної 

грамотності. 

 2.2 Завдання курсу:  

− дати студентам ґрунтовні й систематичні теоретичні знання з усіх розділів 

сучасної української літературної мови; 

− сформувати уміння аналізувати мовний матеріал, застосовувати набуті знання у 

процесі виконання вправ та різних видів мовних розборів; 

− забезпечити оволодіння нормами української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного й писемного мовлення. 

 

2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:    

   1. Загальнопредметні: 

- уміння сприймати та інтерпретувати інформацію в процесі співпраці студента 

з викладачем 

- уміння сформувати педагогічну техніку( культуру мовлення, управління 

володінням своїм фізичним та психологічним станом, наявність умінь образно 

передати інформацію) 

- уміння планувати свою професійну діяльність, сформованість морально-

цінносних установок та наукового світогляду  

- уміння здійснювати інформаційний пошук  

- володіння культурою усного та писемного мовлення 

- уміння оперувати основними поняттями, термінами активно вживати їх в 

усному та писемному мовленні 

- володіти навичками мовленнєвої діяльності( в усіх видах, жанрах, стилях) 



 

2. Фахові: 

- володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного й 

писемного мовлення, базовими вміннями й навичками використання мови в різних 

сферах і ситуаціях спілкування; 

- опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з 

урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем української мови 

- володіння знаннями актуальних проблем сучасної лінгвістики, нових 

технологій навчання мови  

- забезпечення розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності 

- формування мотивації вивчення мови  

- формування уміння моделювати, розробляти лінгвістичний матеріал 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія. Графіка.     

 Тема 1. Фонетика. Класифікація голосних і приголосних звуків. Зміни в системи 

голосних та приголосних звуків. Складоподіл. Наголос. 

Тема 2. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Правила вживання апострофа, знака 

м’якшення. 

           Кредит 2. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір. 

Тема 1. Лексикологія. Слово як одиниця мови. Багатозначність слів в українській 

мові. Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. 

Тема 2. Фразеологія. Типи фразеологізмів. Джерела походження фразеологізмів. 

Тема 3. Морфеміка. Поняття морфеми. Види морфем. Основа слова. Словотвір. 

Способи словотворення. Зміни в морфемній будові  слова. 

Кредит 3. Граматика. Морфологія. Частини мови: іменник, прикметник, 

числівник. 

Тема 1. Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх класифікації. 

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні та граматичні   категорії іменника. 

Відмінювання іменників. Правопис складних іменників. 

Тема 2. Прикметник як частина мови. Граматичні   категорії прикметника. Розряди 

прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Правопис 

складних прикметників.  



Тема 3. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи 

числівників за будовою. Відмінювання числівників. Правопис складних 

числівників. 

Кредит 4. Займенник, дієслово, прислівник.  

Службові слова як частини мови. Вигук. 

Тема 1. Займенник як частина мови. Співвідношення займенників з іншими 

частинами мовами. Групи займенників за значенням. Відмінювання займенників. 

Правопис складних займенників. 

Тема 2. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Граматичні категорії дієслова. 

Дієвідмінювання. Правила правопису дієслівних форм.  

Тема 3. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. 

Службові частини мови. Вигук.  

 

Кредит 5. Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Просте 

ускладнене речення. Складне речення. 

Тема 1. Словосполучення. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте 

двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення.  

Тема 2. Односкладні речення. Просте ускладнене речення. 

Тема 3. Складне речення. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. 

Безсполучникові складні речення. 

Тема 4. Складні синтаксичні конструкції. Різновиди складних синтаксичних 

конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку. 

Період. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

Денна форма  

Усьо

го  

у тому числі   

л п ср    

Кредит 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія. Графіка.     

Тема 1. Фонетика. Класифікація 

голосних і приголосних звуків. Зміни 

в системі голосних та приголосних 

звуків. Складоподіл. Наголос.  

16 2 4 10     

Тема 2. Орфоепія. Графіка. 

Орфографія. Правила вживання 

апострофа, знака м’якшення. 

12  2 10     

                       Разом годин за 1кредит  28 2 6 20     

Кредит 2. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір. 

Тема 1. Лексикологія.  14 2 2 10     

Тема 2. Фразеологія. 7  2 5     

Тема 3. Морфеміка. Словотвір. 7  2 5     

                    Разом годин за 2 кредит 28 2 6 20     

Кредит 3. Граматика. Морфологія. Частини мови. 

Тема1. Граматика.Морфологія. 

Частини мови та принципи їх 

класифікації. 

Іменник як частина мови. 

  14 2 2 10     

Тема 2. Прикметник як частина мови. 9 1 2 5     

Тема 3. Числівник як частина мови. 9 1 2 5     

                      Разом годин за 3 кредит 32 4 6 20     

Кредит 4. Займенник, дієслово, прислівник.  

Службові слова як частини мови. Вигук. 



Тема1. Займенник як частина мови.   7  2 5     

Тема 2. Дієслово як частина мови. . 

Форми дієслова. Граматичні категорії 

дієслова 

16 2 4 10     

Тема 3. Прислівник як частина  

мови. Службові частини мови. Вигук. 
9 2 2 5     

Разом годин за 4 кредит 32 4 8 20     

Кредит 5. Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Просте 

ускладнене речення. Складне речення. 

Тема 1. Словосполучення. Речення як 

основна одиниця синтаксису. 

Просте двоскладне речення. 

Головні та другорядні члени 

речення 

8 1 2 5     

Тема 2. Односкладні речення. Просте 

ускладнене речення 

8 1 2 5     

Тема 3. Складне речення. 

Складносурядні речення. 

Складнопідрядні речення. 

Безсполучникові складні речення. 

9 2 2 5     

Тема 4. Складні синтаксичні 

конструкції. Різновиди складних 

синтаксичних конструкцій. Складні 

багатокомпонентні речення з різними 

типами зв’язку. Період. 

9  2 5     

Разом годин за 4 кредит 34 4 8 20     

Усього годин за весь курс 180 16 34 100     

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Орфографія. Графіка.     

 



1 Фонетика. Класифікація голосних і приголосних звуків. 

Зміни в системи голосних та приголосних звуків. 

Складоподіл. Наголос. 

4 

2 Орфоепія. Графіка. Орфографія. Правила вживання 

апострофа, знака м’якшення. 

2 

 Кредит 2. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. 

Словотвір. 

 

3 Лексикологія.  2 

4 Фразеологія. 2 

5 Морфеміка. Словотвір. 2 

 Кредит 3. Граматика. Морфологія. Частини мови.  

6 Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх 

класифікації. Іменник як частина мови.. 

2 

7 Прикметник як частина мови.  2 

8 Числівник як частина мови. 2 

 Кредит 4. Займенник, дієслово, прислівник.  

Службові слова як частини мови. Вигук. 

 

9 Займенник як частина мови.  2 

10 Дієслово як частина мови. . Форми дієслова. Граматичні 

категорії дієслова 

4 

11 Прислівник як частина мови. Службові частини мови. 

Вигук. 

2 

 Кредит 5.Синтаксис.Словосполучення.Просте 

речення. Просте ускладнене речення. Складне 

речення. 

 

12 
Словосполучення. Речення як основна одиниця 

синтаксису. Просте двоскладне речення. Головні та 

другорядні члени речення 

2 

13 Односкладні речення. Просте ускладнене речення 2 

14 Складне речення. Складносурядні речення. 

Складнопідрядні речення. Безсполучникові складні 

2 



речення. 

15 Складні синтаксичні конструкції. Різновиди складних 

синтаксичних конструкцій. Складні багатокомпонентні 

речення з різними типами зв’язку. Період. 

2 

Разом на практичні заняття 34 

         

5. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Орфографія. Графіка.     

 

1 Найдавніші чергування голосних. 4 

2 Вінницький як дослідник наголосу в українській мові 2 

3 Теоретичні і практичні засади функціонування 

орфографічних норм 

2 

4 Знакова природа слова 2 

 Кредит 2. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. 

Словотвір. 

 

5 Лексема, метафора, метонімія, синекдоха, термін в 

енциклопедії «Українська мова» 

2 

6 Лексичний аналіз повнозначних 6 слів за схемою 3 

7 Укладання термінологічного словничка до теми «Лексика 

сучасної української літературної мови за походженням» 

3 

8 Фразеологічний аналіз тексту: визначення різновидів 

фразеологізмів, добирання до них слів-синонімів 

2 

9 Сучасні мовознавчі концепції щодо класифікації частин 

мови.  

2 

 



10 Збірні, речовинні, сингулятивні іменники. Групи власних 

назв. 

4 

11 Явище хитання між родами. Невідмінювані іменники. 

Парні іменники. Поняття парного роду 

4 

12 І. Матвіяс як дослідник іменника в українському 

мовознавстві. 

2 

 Кредит 3. Граматика. Морфологія. Частини мови.  

13 Синтаксичні зв'язки числівників з іменниками. 2 

14 А. Грищенко як дослідник прикметника в українському 

мовознавстві. 

2 

15 Граматичні ознаки числівника. Поділ числівників за 

будовою.2 

4 

16 Займенник як особлива частина мови. Особливості 

відмінювання займенників. 

4 

17 Граматичні ознаки дієслова. Історія дослідження дієслів у 

слов’янській лінгвістиці. В. Русанівський як дослідник 

дієслова в українському мовознавстві. 

2 

18 Категорія особи дієслова. Тематичні дієслова. 4 

19 Дієприкметник, дієприслівник, їх граматичні ознаки. 2 

20 Прислівник як невідмінювана частина мови. 4 

21 Службові частини мови: прийменник, сполучник та 

частка. 

4 

22 Вигуки. 2 

 Кредит 4.Синтаксис.Словосполучення.Просте 

речення. Просте ускладнене речення. Складне 

речення. 

 

23 Типи словосполучень за будовою. Граматичні зв’язки між 

словами у словосполученні. 

4 

24 Речення як основна одиниця синтаксису. Просте 

двоскладне речення. 

2 



25 Головні члени речення. Зв'язок підмета з присудком. 2 

26 Другорядні члени речення. 4 

27 Просте ускладнене речення. 4 

28 Односкладні речення. 2 

29 Нечленовані речення. Неповні двоскладні й односкладні 

речення. 

2 

 Кредит 5. Складне речення. Пряма і непряма мова.  

30 Способи відтворення чужого мовлення. Пряма і непряма 

мови. 

2 

31 Способи відтворення чужого мовлення. Діалог. Цитата. 2 

32 Сполучники і сполучні слова у складносурядному 

реченні. Розділові знаки у складносурядному реченні. 

4 

33 Сполучники і сполучні слова у складнопідрядному 

реченні. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. 

4 

34 Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. 4 

35 Структурні типи  складних синтаксичних цілих. 2 

Всього 100 

 

                                                6. Методи навчання 

      Лекція, бесіда,спостереження, тестування, проектна діяльність. 

                                                                                               

7. Методи контролю 

Тестування, робота з картками, диктанти (словникові та текстові), опитування 

( фронтальне та індивідуальне), міні-контрольні роботи, контрольні роботи, 

індивідуальні творчі завдання, самостійні роботи, залік.                                                

 

 

 



8. Розподіл балів, які отримують студенти за 2сем. 

 

 Поточне тестування та самостійна робота  

Сума кредит № 1 кредит № 2 кредит № 3 кредит №4 кредит №5 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 500 

Практичні 

заняття 

 

25 25 20 20 20 25 25 20 20 20 25 20 25 20 20 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

 

20 20 20 20  

 КР1 - 60  КР2 - 60 КР2 - 60 

Усього 

 

25 25 

 

20 20 20 25 25 20 20 20 25 20 25 20 20 500 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 (відмінно)   

 

5/відм./зараховано  

 

80-89 В 
4 (добре ) 4/добре/зараховано 

65-79 С 

55-64 D 
3 (задовільно)  3 /задов./зараховано 

50-54 Е  

35-49 FX 2 (незадовільно) не зараховано  

 

 



8. Методичне  забезпечення 

 

 1. Навчально-методичний посібник (синтаксис простого і складного речення). 

 2. Навчально-методичний комплекс. 

9. Рекомендована література 

                                                             Базова 

1. Бевзенко та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. /С.П. Бевзенко, 

Л. П.  Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища шк.., 2005. – 270 с. 

2. Вихованець І. Р. Частини мови в синтаксичному аспекті. - К.;1988  

3. Волох О.Т., Чемерисов М.Т.,Чернов Є.І. Сучасна українська літературна 

мова.-К.,1989. 

4. Жовтобрюх М.А.Українська літературна мова -  К.; Наукова думка,1984 

5. Жовтобрюх М.А.,Кулик Б.М.Курс сучасної української літературної 

мови.-К.,1972. 

6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української  мови.  

Морфологія в 2-х частинах. - К.;1961 

7. Олійник О.,  Шинкарук В., Гребницький Г. Граматика української мови.  

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. – 544 с. 

8. Сучасна українська літературна мова. Морфологія ( за ред. І. К. Білодіда).- 

К.; 1972  

9. Сучасна українська мова (Пономарів О. Д. та ін.).-К.,1991. 

10. Тєлєжкіна О. О. Усі види мовного розбору. – Х. : Вид. група «Основа»,  

2012. – 300 с. 

11. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2000.  

12. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. 

Модульний курс . – К., Вища школа , 2007. 

13.  Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Підручник. – Академія, 2004.- 

406 с. 



Допоміжна 

1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Навчальний 

посібник для вузів. – К.: Вища школа, 1993. 

2. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, 

Л.Ю.Шевченко та ін./ За ред.. О.Д.Пономарева. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2005. – 

488с. 

3. Сучасна українська літературна мова. Підручник/ За ред.. М.Я.Плющ. – К.: 

Вища шк.., 2000. – 414 с. 

4. Сучасна українська літературна мова: Підручник/ М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, 

Н.Я.Грипас та ін.; За ред.. М.Я.Плющ. – 5-те вид. – К.: Вища шк.., 2005. – 430 с. 

5. Українська мова: Навчальний посібник/ Пазяк О.М., Сербенська О.А. та ін. – 

К.: Либідь, 2000. 

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994. 

        

   Інтернет-ресурси 

1.  www.litopys.org.ua 

2.  www.mova.info 

3.  www.novamova.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novamova.com.ua/


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

План лекційного заняття № 1 

Тема. Фонетика. Класифікація голосних і приголосних звуків. Зміни в системи 

голосних та приголосних звуків. Наголос. 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Фонетика. Класифікація голосних і 

приголосних звуків. Зміни в системи голосних та приголосних звуків. Наголос», 

засвоїти особливості класифікації голосних і приголосних звуків, інформацію про 

наголос; розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення можливостей 

засвоєння певного програмового матеріалу; побудова і презентація проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

Література: 

1. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, 

Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2006. – 430 с. 

2. Шкуратяна Н.Г, Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний 

курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007, – 823 с. 

3. Ющук І.П. Укр. мов: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 640 с. 

План 

1. Фонетика і фонологія. Поняття про звук і фонему.  

2. Класифікація голосних звуків. Зміни в системі голосних. 

3. Класифікація приголосних звуків. Зміни в системі приголосних. 

4. Наголос. Типи наголосу, їх характеристика 

 

Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звуковий склад 

мови. У ній досліджується артикуляція мовних звуків їх анатомо-фізіологічні 



властивості, акустичні особливості, різного типу позиційні чергування, звукові 

зміни. 

Фонологія досліджує звуки як функціональну одиницю. Основною 

одиницею фонології є фонема, яка виконує три основні функції: розрізнювальну, 

конститутивну і ототожнювальну.  

Фонема є мовною одиницею, яка узагальнює різні звуки, що виконують ту 

саму функцію в мовленні. 

Мовний звук виникає внаслідок коливання повітря, що викликається рухами  

тіла. Звуки поділяються на голосні і приголосні. Вони розрізняються між собою 

положенням органів мовного апарату при їх творенні та акустичними 

особливостями.  

Голосні звуки творяться голосом або музикальним тоном. У творенні 

голосних беруть участь ротова і глоткова порожнини. Найважливішим органами 

творення є язик, який рухається   в горизонтальному та вертикальному напрямі і 

впливає на якість голосного, і тому голосні бувають передньоязикові і 

задньоязикові. Переднього ряду голосні, і, и, е, а заднього – у, а, о. В залежності 

від підняття спинки язика до піднебіння залишається для повітря вузький прохід і 

тому творяться голосні високого піднесення. Якщо піднята мінімальної для 

повітря відкритий прохід творяться голосні низького піднесення. При 

проміжному відкритті проходу для повітря творяться голосні середнього 

піднесення є голосні високого піднесення І,И,У, середнього – е,о та низького – а. 

Приголосні звуки творяться шумами. Певну участь у творенні їх бере голос, 

якщо приголосний твориться з перевагою голосу над шумом, він називається 

сонорний, а якщо шуму над голосом чи одним шумом – шумним. Сонорними є р, 

л, м, н, в, й, а решта – шумні, які поділяються на дзвінкі та глухі. За місцем 

творення приголосні поділяються на: 

Губні – б, п, в, м, ф 

Передньоязикові – д, т, з, с, дз, ц, ж, ш, дж, ч, р, л, н 



Середньоязикові – й, д’, т’, н’, л’ 

Задньоязикові – г,  к, х 

Глотковий – г 

 За участю губ вони бувають губно-губні, а якщо участь беруть ще зуби – 

губно-зубні. 

Передньоязикові поділяються на зубні і піднебіннозубні. За способом 

творення вони бувають зімкненні(проривні, вибухові), щілинні (фрекитивні),  

зімкнено-проривні та африкати. 

У сучасній українській мови нараховується 38 фонем: з них 6 голосних і 32 

приголосних. Кожна фонема реалізується в ряді звуків, які називаються її 

варіантами або алофонами. Є головний та додатковий варіант фонеми. 

Чергування (альтернація) (від лат.– чергування, зміна), - це 

парадигматичне відношення між мовними одиницями одного й того ж рівня. 

Відповідні одиниці заміняють одна одну за певних синтагматичних або 

позиційних, умов у складі більших одиниць – фонеми – у морфемах, форми слів – 

у словосполученнях і реченнях тощо. Найбільшою мірою поняття чергування 

асоціюється з одиницями звукової будови мови – звуками і фонемами. З 

типологічного погляду розрізняють два види чергувань – фонетичні, або живі, та 

історичні або традиційні. 

До фонетичних належать чергування, спричинені міжфонемною 

взаємодією, яка реалізується в живому мовленні у межах однієї і тієї ж морфеми, 

на межі морфем, у складі фонетичного слова, на межі слів. Фонетичні (живі) 

чергування завжди мають позиційну природу, виявляються завдяки 

закономірностям сполучуваності фонем, властивим СУЛМ. 

Історичні чергування не випливають з живої взаємодії між фонемами у 

мовленні. Як правило, історичні чергування відбуваються за умов словозміни або 

словотвору, тому їх ще називають морфологічними або формально 

зумовлюваними. 



Відмінність між фонетичними (живими) та історичними чергуваннями в 

тому, що фонетичні чергування не позначаються на письмі, в той час як історичні 

мають виразний орфографічний характер. 

Серед фонетичних чергувань приголосних виділяють такі типи: 

1. За участю голосу (дзвінкістю - глухістю). 

2. За твердістю – м'якістю. 

3. За місцем і способом творення. 

4. Чергування голосних з фонемним нулем. 

5. Чергування приголосних з голосними і навпаки. 

1. Чергування приголосних за дзвінкістю - глухістю 

полягає у тому, що глухі у позиції перед дзвінкими уподібнюються до них 

за ознакою дзвінкості і чергуються з дзвінкими приголосними. 

а) глухі приголосні у межах слова і на межі слів перед наступними 

дзвінкими, внаслідок регресивної асиміляції чергуються з дзвінкими: молотьба 

[м
о
ол

о
о

.
д

/
ба] просьба [пр

о
о

.
з

/
ба] анекдот [ане

и
гд

о
от] хоч би [х

о
оджби] якби [j

.
агби] 

отже [одже] 

б) дзвінкі приголосні внаслідок регресивної асиміляції за глухістю 

чергуються з глухими: 

1) префікс з-, прийменник з перед наступним глухим приголосним 

асимілюється з ним, внаслідок чого відбувається чергування з глухим [с]: 

сколихнути [зк
о
оли

е
хн

о
ути], зціпити [с

/
ц

/
іпити] 

з середини [зсе
и
реди

е
ни], з книгою [скниг

о
у

.
j
.
у] 

з піснею [сп
/
існи

е
j
.
у], з сином - [с:ин

о
ом] 

На письмі чергування [з] - [с] передається тільки перед глухими [к, п, т, ф, х]. 



2) кінцеві дзвінкі приголосні [з, б, д] односкладових префіксів та 

прийменників роз-, без-, роб-, над-, під-, од-, перед наступним глухим 

приголосним при швидкому темпі мовлення чергуються з глухими [с, т, п]: 

ро[с]поділ, бе[с]конечно, о[п]клеїти, на[т]писати, пі[т]перти, о[т]сипати . При 

повільному темпі мовлення можлива подвійна вимова. У двоскладових префіксах 

та прийменниках через-, перед-, дзвінка вимова приголосних зберігається: 

передпокій, перед собою, черезплічник, через поле. 

3) у межах одного слова приголосний [г] перед глухим [к, т] чергується з [х] 

у таких словах: [н
/
іхт

/
і], [к

/
іхт

/
і], [лехк

о
о], [в

о
охк

о
о], [д

/.
охт

/.
у]. Інші приголосні в 

середині слова не чергуються з глухими: губка, різка, дужка, згадка. Збереження 

дзвінкості приголосних перед наступними глухими становить унікальну 

фонетичну особливість української мови. 

У кінці слова дзвінкі приголосні в українській мові, на відміну від 

російської, ніколи не чергуються з глухими: зруб, корж, через, листопад, мороз. 

2. Чергування приголосних за місцем і способом творення 

Регресивна асиміляція приголосних за місцем і способом творення в 

сучасній українській мові виявляється у таких чергуваннях: 

1) свистячі [с], [з], [ц] перед шиплячими завжди чергуються з шиплячими 

[ш], [ж], [ч]. При цьому можлива ще й додаткова асиміляція за глухістю: 

3. Чергування приголосних за твердістю – м'якістю 

є наслідком регресивної асиміляції. 

1. Приголосні [д, т, з, с, дз, ц, л, н] перед м”якими передньоязиковими 

приголосними та [j] пом”якшуються: [д
/
н

/
і], [м

о
о

у
г

о
ут

/
н

/
і], [к

о
у

.
з

/
н

/.
а], [п

/
іс

/
н

/.
а], 

[ха
.
т

/
н

/
і], [з

/
jісти]. 

Наслідком асимілятивного пом'якшення може бути чергування твердих і 

пом'якшених приголосних: 

[д] - [д
/
] одна – одні, [т] – [т

/
] тлею – тля, [с] - [с

/
] столу – стіл, [н] - [н

/
] сонце 

– сонця, [л] - [л
/
] село – сільський 



2. Приголосні [з, с, дз, ц] перед напівпом”якшеними пом”якшуються: 

[ц
/
в

,.
ах], [с

/
в

,.
ат

о
о] [дз

/
в

,
ін], [ц

/
в

,
іт] 

Не асимілюються і не чергуються з пом”якшеними: 

а) [д, т, л, н] перед пом”якшеними і напівпом”якшеними [г
,
, к

,
, х

,
, б

,
, п

,
, в

,
, м

,
, 

ф
,
, ж

,
, г

,
, ш

,
, дж

,
]: [др

,
імати], [тв

,
іǐ], [інш

,
і] 

б) [д], що належить до префікса, перед [з
/
, с

/
]: [в

,
ідс

,
іj

.
ати], [надз

,
ірк

о
овиǐ] 

в) [р, ж, ч, ш, г, к, х, г], губні приголосні перед м”якими чи 

напівпом”якшеними: [в
,
ірн

/
і], [бл

,
ідиǐ], [к

о
он

о
опл

/
і], [хл

о
опц

/
і],[гн

/
іт]. 

4. Чергування приголосних з фонемним нулем 

Це явище виявляється в тому, що в окремих групах відбувається випадіння 

приголосних. Уникнення збігу кількох приголосних. Відповідний фонетичний 

процес розглядається як спрощення у групах приголосних. Уникнення збігу 

кількох приголосних за рахунок спрощення спостерігається у випадках типу: 

[нтс
/
к] - [н

/
с

/
к] студент – студентський [н

/
с

/
к] 

[нтств] - [н
/
с

/
к] студент – студентство [нств] 

5. Позиційні чергування голосних [у], [і] з приголосними [в], [j] 

Однією з характерних особливостей української мови є чергування [у] - [в], 

[і] - [j]. 

були в театрі – був у театрі 

Ці чергування пов'язані з милозвучністю мовлення (евфонією) та 

орфографічними варіантами окремих слів. Без обмежень і змін у значенні 

вживаються варіанти прийменника у/в, слова з префіксами у-, в- (ростуть у лісі, 

живе в лісі; учитель – вчитель; узнати – взнати; увійти - ввійти), але тільки: 

1) упряж, узор, узгір'я, узлісся, уклін, урок, уряд, умова, установа, Умань, 

Уганда, Уругвай, університет, унісон, уран; 

2)вродливий, взаємний, взуття, влада. 



Іноді засобами правопису передаються семантичні відмінності між словами 

(вступ (до наукової праці) – уступ (скелі над морем); вправа (завдання) – управа 

(орган управління)). 

Орфографічна передача фонем /у/, /в/, що можуть реалізуватись в алофоні 

[ў], регулюється такими правилами: 

1. Між приголосними вживається прийменник у та ненаголошений алофон 

фонеми /у/ на початку слова (бродить у лісі, зустрів учителя). 

2. Між голосними вживається прийменник в (були в Андрія, бачу в очах 

радість). 

3.Після голосного перед приголосним, залежно від темпу мовлення, 

можливе вживання прийменника у/в (відпочиваємо в парку, відпочиваємо у 

парку). 

4.Перед наступним в частіше вживається прийменник у незалежно від 

закінчення попереднього слова (не лізь у воду – не лізьте у воду; заїхали у ворота 

– заїхав у ворота). 

5. На початку речення перед приголосним вживається – у, а перед голосним 

– в. 

Чергування /і/ - /j/ фіксується у тих же позиціях, що й /у/ - /в/. 

Чергування не відбувається: 

1. На початку речення (І в хаті стало світліше). 

2. Після паузи (На калині соловейко задрімав). 

3.При зіставленні понять (правда і кривда). 

4. Перед словом, що починається на /j/. (Микола і Яків; Микола і його брат). 

17. Історичні чергування голосних 

На відміну від фонетичних, історичні чергування не залежать від 

фонетичних умов, властивих сучасній українській мові. Вони успадковані нею як 



фонетичні явища, що сформувалися у праслов'янському чи давньоруському грунті 

або виникли у процесі становлення української мови. Найдавніші чергування 

виникли ще в праслов'янській мові у зв”язку із закономірностями становлення її 

вокалізму на індоєвропейській фонетичній основі. Чергування праслов'янського 

походження представлені такими виявами: 

/е/ - /о/ - везти – возити, нести – носити, текти - потоки – точити, тебе – 

тобою. 

/о/ - /а/ - ломити – ламати, гонити – ганяти, допомогти – допомагати. 

/у/ - /а/ - трусити – трясти; грузнути – грязь. 

Дані чергування, що розглядаються як найдавніші, з синхронного погляду 

не можна аналізувати поза зв'язками з давньоруськими та власнефонетичними 

перетвореннями, внаслідок яких найдавніші чергування доповнились новими 

різновидами. Особливої уваги заслуговують такі фонетичні перетворення, як 

деназалізація носових голосних; вокалізація ь та ъ у сильній позиції, перехід о в е 

й нуль звука у слабкій позиції, перехід ъ (ятя) в і; перехід о, е в і у закритих 

складах і виникнення внаслідок цього чергування /о/ - /і/, /е/ - /і/, перехід /е/ в /о/ 

після шиплячих та /j/, поява звукосполучень ри, ли внаслідок занепаду ъ та ь. 

Чергування /о/, /е/ - /Ǿ/ 

Належать до найпродуктивніших новіших чергувань (сон – сну, тер – тру, 

пісок - піску). У східних слов”ян сучасним /о/, /е/ відповідали зредуковані 

(короткі) голосні ъ (єр) та ь (єрь). На їх місці у СУЛМ може бути о, е, Ǿ. 

сънъ – съна (сон - сна); пьнь – пьня (пень - пня). 

В одній позиції вони були сильними, набрали нормальної довготи і 

перейшли в о, е (під наголосом). У слабкій позиції вони зовсім зникли. Процеси 

занепаду ъ, ь та перетворення їх в о, е відбулись ще в 12 ст. У наведених 

прикладах о,е – випадні, але вони можуть бути і вставними. Якщо зредуковані ъ, ь 

занепадали в кінці слова після сонорного, перед яким був інший приголосний, 

з'являлись вставні о, е: 



вихрь – вихор; вьрть – вітер 

Чергування о, е - Ǿ можливе: 

у коренях пес – пса, овець – вівця, сосн – сосна. 

у суфіксах: 1) ок, очок, ечок (дубок – дубка, гайок - гайочка); 

2) ень, ець (березень – березня; рівень - рівня). 

Іноді чергування відсутнє: рот – рота, лоб – лоба, мох – моху, льон – льону, 

горн – горна, лев – лева. За аналогією до слов'янських мов дане чергування іноді 

виникало і в давніх запозиченнях: ринок – ринку, марка – марок, гасло – гасел, 

турок – турка, корабель – корабля. 

Чергування о,е з і 

Даний вид чергувань іншим слов'янським мовам не властивий. /і/ виступає в 

закритому складі, /о/, /е/ - цу відкритому (схід – сходу, лід – льоду, слово – слівце, 

горе - гіркий). Це чергування можливе при словотворенні і словозміні, але суворої 

послідовності не має. Чергування не відбувається: 

1.У повноголоссях оро, оло, ере, еле (город, порох, мороз, сторож, берег, 

очерет), але борід, сторін, черід, де функціонує рухомий наголос. 

2. У родовому відмінку множини іменників середнього і жіночого роду 

(значень, тверджень, істот, вод, будов, чудес, тополь, потреб). 

3. У ряді слів книжного походження і похідних від них (закон, народ, 

верховний, вирок). 

4. У дієслівних формах 2ї особи наказового способу (виходь, заводь, 

винось); у 3й особі на –еться (здається, доведеться). 

5. У суфіксах очк-, ечк-, оньк-, еньк-, енк-, есеньк-, (сонечко, гілочка, 

доленька, Дорошенко, буйнесенько). 

6. У ряді прізвищ (Садовський, Березовський, Котляревський), але 

Вериківський Крижанівський, Голованівський. 



7. У суфіксі – тель – і префіксі – воз- (учитель, вихователь, возвеличити). 

8. У складних словах з морфемами –вод-, -воз-, -нос-, -роб-, -ход- (діловод, 

медонос, хлібороб, скороход) але перевіз, всюдихід, провід, виріб, захід. 

Фонема /і/, що утворилась з давніх /о/ та /е/, іноді виступає у відкритому 

складі за аналогією до інших форм слова або споріднених слів: 

а) кінець, ремінець, кілок, візок, рівень, ніготь – за аналогією до непрямих 

відмінків, де чергування закономірне (кінця, ремінця, кілка); 

б) кізонька, ніженька, гіронька – за аналогією до форм кізка, ніжка, гірка. 

Чергування /о/, /е/ з /і/ може виконувати й семантичну функцію, 

розрізняючи значення слів (схід – сход (збори), привід – привод (технічний 

термін)). 

Зміна /е/ в /о/ після шиплячих та /j/ 

До характерних ознак української мови належить чергування /е/ - /о/ після 

шиплячих та /j/. Перехід /е/ в /о/ відбувався, якщо в наступному складі була 

голосна фонема заднього ряду /о, а, у/, яка не пом'якшувала попередній 

приголосний і справляла міжскладовий асимілятивний вплив на /е/. 

(дрм. – жена – укр. жона; дрм. пьшено – укр. пшоно; дрм. jего – укр. jого) 

Якщо у наступному складі була голосна фонема переднього ряду /і, е, и/, яка 

пом'якшувала попередній приголосний і не створювала умов для асимілятивного 

впливу на /е/, то чергування не відбувалося. (дрм – женити – укр. женити, дрм. 

пьшеница – укр. пшениця) 

Відповідно до першої умови /о/ виступає після шиплячих та /j/ у таких 

словах як чоловік, чота, шолудивий, шостий, щока, щогла, жолоб, чотири, жолудь, 

жорна, йому і т.д. 

Дією другої умови пояснюється збереження /е/ в таких випадках, як: 

четвертий, шести, черево, череда, через, череп, честь, шелест, щелепа, щетина, 

джерело і т.д. Дане чергування у сучасній українській літературній мові 



представлене у випадках: шести-шостий, женити – жонатий, пшениця – пшоно, 

вечеря – вечора. 

У чергуванні /е/ - /о/ після шиплячих та /j/ відбуваються чергування суттєві 

відхилення від первісних умов його становлення, які пояснюються дією явища 

аналогії. 

Наголос – це виділення частини мовного потоку властивими для певної 

мови фонетичними засобами. Для укр. мови таким засобом є посилення голосу, тому 

укр. наголос називають силовим. 

Розрізняють наголос словесний і логічний. 

Словесний наголос виокремлює склад у слові (ве-сня-ни'й ра'нок), причому 

він завжди падає на голосний звук, який внаслідок цього вимовляється з більшою 

силою, ніж ненаголошений, чітко й вирізняється більшою тривалістю.  

Логічний наголос падає на такт чи слово, які несуть у висловлюванні (фразі, 

реченні) смислове навантаження. 

Словесний наголос в укр. мові має вільний, рухомий характер. Вільний 

характер укр. наголосу виявляється в тому, що він не закріплений за певним 

складом (першим, другим, останнім) — наголошеним може бути будь-який склад 

слова: парта, шкільний, допомога, переживання.  

У процесі словозміни наголос часто переходить з одного складу на інший — у 

цьому виявляється його рухомий характер: сестра — сестро; брат, брата — брати. 

Вільний і рухомий характер наголосу забезпечує йому здатність виступати засобом 

розрізнення лексичного й граматичного значень. Порівняйте: Дорога до мети — 

дорога згадка; зелене листя на березі — у березі ростуть верби; не піднімаю руки — 

підніміть руки; немає книжки — лежать книжки; відрізати хліба — відрізати 

шматок. У деяких граматичних формах залежно від місця наголосу вживаються різні 

закінчення: підійти до стола — до столу, видно з моста — з мосту. Проте кожне 

слово має єдиний наголос, місце якого визначене і закріплене мовною нормою, і це 

значною мірою сприяє розпізнаванню слова.  



Деякі слова мають подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні: 

алфавіт, апостроф, глотковий, весняний, завжди, морквяний, примовка, усмішка, 

хворост. 

В односкладових словах наголос не має видільної функції, але голосний звук 

зберігає всі ознаки наголошеного. 

У багатоскладових словах, крім обов'язкового, головного [´], наявний 

наголос побічний [`], слабший від головного: універмаг, гастроном. Вони обидва 

фіксуються в словниках. 

У складних словах, які пишуться через дефіс, наголошується кожний 

компонент: директор-розпорядник, весняно-літній, вряди-годи. 

 

План лекційного заняття № 2 

Тема. Лексикологія. Фразеологія 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Лексикологія. Фразеологія», засвоїти 

особливості розрізнення лексичного значення, інформацію про фразеологію; 

розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи: перевірка засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння лексикології та фразеології. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

Література:  

1. Вакарюк Л., Панцьо С. Укр. мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999. 

2. Горпинич В. Сучасна укр. літ. мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – 

К., 1999. 



3. Клименко Н., Карпіловська Є. Словотвірна морфеміка сучасна укр. літ. мови. – 

К., 1998.  

4. Лисиченко Л. Лексикологія сучасна укр. літ. мови. – Харків, 1976. 

5. СУЛМ: Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969. 

6. Шкуратяна Н.Г, Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний 

курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823 с. 

План 

1. Лексикологія як розділ мовознавства. Лексичне значення слова. 

2. Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. 

3. Активна лексика. Пасивна лексика: застарілі та нові слова. 

4. Лексика укр. мови з погляду її вживання. 

5. разеологія. Фразеологізм. Класифікація фразеологізмів. 

6. Джерела укр. фразеології. 

Лексикологія (від гр. – словесний, словниковий і слово, вчення) – розділ 

мовознавства, в якому вивчається словниковий склад певної мови. Словниковий 

склад, лексику мови становлять усі слова, які в ній уживаються.  

Лексика укр. літ. мови дуже багата. Так, найбільший «Словник укр. мови» в 

11 томах містить понад 134 тис. слів. До словникового складу укр. мови належать 

слова з різним лексичним значенням, різні за походженням, фонетичним складом, 

морфемною будовою, з різними граматичними властивостями. 

Лексика перебуває у стані безперервного розвитку, відображаючи зміни, що 

відбуваються в навколишньому світі. Наприклад, упродовж останніх 60-90 рр. 

словник укр. літ. мови поповнився такими словами, як електрика, електрифікація, 

нарада, консиліум, газифікація, гідрофізика, агропром, громадськість, громадянство, 

космодром, космонавт, ракета-носій, біоніка, біохімія, кібернетика, автоматика, 

комп’ютер, дисплей, менеджер, бізнес, інформатика, інформація, симпозіум. 

Загальновживаними у наш час стали слова телевізор, телебачення, екскаватор, 

магістраль, шосе, метро, таксі, екзамен, іспит, освіта, гласність, оренда, 

конференція, преса, референдум та ін. Водночас в активному словниковому складі 



укр. літ. мови нині майже не вживаються такі слова, як возний, неп, непман, очіпок, бо 

зникли поняття, що називалися цими словами, а також слова ланіти, зигзиця, перст, 

замість яких поширились інші (щоки, зозуля, палець). 

До словникового складу мови належать також слова основного словникового 

фонду — найбільш стійкого шару лексики, словникова база мови, що містить 

найважливіші й найнеобхідніші слова — такі, що є назвами істот, предметів 

рослинного світу та їх частин (людина, кінь, курка, бджола, голова, рука, серце, 

крило, дзьоб, хвіст; береза, горобина, калина, троянда, гілка, листок, квітка, стебло, 

стовбур), назви людей за родинними стосунками, родом заняття (батько, мати, 

брат, сестра, невістка, племінник, зовиця; хлібороб, коваль, ткач, швець, учитель), 

загальновживаних предметів і явищ природи (ложка, книжка, ручка, гребінець, 

стіл, повітря, вода, сонце, дощ, сніг, блискавка), предметів одягу та взуття (спідниця, 

блузка, штани, костюм, сорочка, чоботи, черевики), продуктів харчування, страв 

(молоко, хліб, сіль, м'ясо, картопля, борщ, каша, пиріг), будівель та їх частин 

(будинок, хата, сарай, дах, двері, підлога, стеля, поріг), назви поселень (місто, село, 

хутір), трудових процесів, знарядь праці (косовиця, молотьба, жнива, жниварка, 

плуг, сокира, молоток, голка), дій, станів (ходити, літати, рубати, шити, писати, 

думати, спати, кохати), назви властивостей, якостей, ознак (малий, великий, високий, 

красивий, ніжний, розумний, яскравий, прозорий, легкий, зелений) тощо. 

Основний словниковий фонд мови — доволі стійка частина лексики, проте й у 

ньому в процесі розвитку суспільства й мови відбуваються зміни: одні слова виходять 

із його складу, інші у ньому з'являються. Більш стійкою є та частина його, що 

пов'язана з назвами предметів рослинного і тваринного світу, назвами явищ природи; 

більшу схильність до змін виявляє частина, пов'язана з назвами предметів побуту, 

процесів виробництва знарядь праці. 

Слово є однією з основних мовних одиниць. 

Слово – це оформлена за законами певної мови неподільна на менші подібні 

єдності основна одиниця, що складається зі звука чи комплексу звуків і називає 

певні предмети, процеси і явища об’єктивної дійсності та їх ознак або лише вказує 

на них, виражає відношення між ними  чи емоційно-вольові вияви. 



Головна функція слова номінативна.  

ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 

Номінативну функцію слово виконує завдяки властивій йому семантиці (гр. – 

знак), наявному в ньому лексичному значенню. 

Лексичне значення – це зміст слова, встановлювана мисленням людини 

співвіднесеність між звуковим комплексом і предметом чи явищем дійсності, що 

позначені цим комплексом. 

Отже, лексичне значення полягає в тому, що слово є вказівкою на дійсність, 

розуміння її. Формується лексичне значення в процесі пізнання, коли в людській 

свідомості виникають копії, відображення речей, явищ, якостей, властивостей – 

поняття. Поняття – це форма мислення, узагальненого відображення дійсності. 

Мовним засобом вираження поняття є слово. Тому слово поєднує в собі значення і 

звучання як два вияви одного явища. Проте звучання саме по собі значення не має. 

Людина розуміє слова тому, що має уявлення, поняття про предмети, явища, 

властивості, дії, які цими словами називаються. А якщо людина чує незнайоме їй 

звучання, слово, за яким у її свідомості не виникає поняття, вона запитує, що це слово 

означає. Слово її поняття співвідносні, однак не тотожні. Не кожне слово співвідносне 

з поняттям. Не позначають понять власні назви, слова-терміни, а також слова на 

зразок русалка, домовик, чорт, диявол, лісовик. Крім того, одне й те саме поняття може 

бути виражене в мові по-різному, зокрема словом і реченням (студент і людина, яка 

навчається у вищому навчальному закладі), словом і словосполученням (рілля і зоране 

поле). 

Лексичне значення співвідносить слово з навколишнім світом. Водночас у 

слові міститься і вказівка на те, в яких відношеннях перебуває названий словом 

предмет, явище з іншими предметами, властивостями, діями. Ці відношення 

виражаються граматичними значеннями. 

За наявністю чи відсутністю лексичного значення розрізняють слова 

повнозначні й неповнозначні. Повнозначні слова характеризуються наявністю 

лексичного значення, вони виконують номінативну та емоційно-експресивну 



функцію, і більшість із них співвідносні з поняттям. Неповнозначні слова 

лексичного значення не мають, у мовленні вони виражають відношення між словами 

повнозначними, які відображають ті відношення, що існують між предметами, 

властивостями, діями у навколишньому світі, наприклад: батьки і діти, батько або 

мати, щасливий від спілкування з друзями — єднальні, розділові, причинові, об'єктні 

відношення виражені неповнозначними словами і, або, від, з. Крім того, в мові є 

слова, що не належать до жодної з названих груп слів і вживаються для вираження 

почуттів: ах, ой, ну й ну та ін. 

Повнозначні слова можуть бути однозначними і багатозначними. Однозначні 

слова вживаються в одному значенні, наприклад: місто Київ, кінотеатр «Київ», 

ріка Дніпро, готель «Дніпро», математик Софія Ковалевська, морфема, суфікс, 

закінчення, синус, косинус. До них належать переважно власні назви, терміни. 

Багатозначними (полісемічними) – називаються слова, які вживаються у 

двох або кількох значеннях. Така здатність слова називається багатозначністю 

(полісемією). Порівняйте: 1. У вовка гострі зуби (Н. тв.) (зуб – кістковий утвір у роті 

людини та багатьох хребетних тварин, призначений для схоплювання, кусання й 

подрібнення їжі, а також для захисту). 2. Їла-їла дуб, дуб та й зламала зуб (Н. тв.) 

(гострий виступ на чому-небудь – знарядді, машині й т. ін.; зубець). 3. Із затисненими 

зубами, присідаючи па своїх плотах, наближалися тухольці до монголів (Фр.) (із 

затисненими зубами – напруживши всі сили). 

Слово як одиниця мови завжди виникає з одним значенням, а в процесі свого 

функціонування набуває здатності виражати нові значення, Так, слово залізний 

спочатку виражало лише ознаку за відношенням до матеріалу (залізний дах, залізні 

ворота), а пізніше стало називати ознаку, яка виражає міцність чогось: залізний 

характер, залізні нерви. Кожне з кількох значень, властивих слову, регулярно 

виявляється в певному контексті. Слово іти в поєднанні зі словами полем, лісом, 

поряд означає пересуватись, змінювати місце перебування у просторі; у висловах іти 

додому, іти до школи, іти до театру воно означає рух, зміну місця у певному 

напрямку; значення «минати», «тривати» виражає це слово у висловах на зразок 



ідуть літа, іде життя, ідуть канікули, екзамени; у вислові кінчається літо, іде 

осінь воно має значення наближення чогось. 

Одне із значень багатозначного слова є прямим, інші – переносними. 

Прямим є первинне значення слова, що характеризується безпосередньою 

співвіднесеністю його з навколишнім світом, природною назвою предмета, явища. З 

прямим значенням слово виникає у мові, це значення зрозуміле як у контексті, так і 

поза ним: сміються діти, дорога додому, гіркий перець, високе дерево, замкнена 

квартира. 

Переносним називається вторинне лексичне значення слова, пов'язане з 

первинним значенням відношенням подібності чи суміжного зв'язку між 

предметами або функціональною спільністю. Переносне значення з'являється у 

слова у процесі функціонування його в мові. Переносне значення зрозуміле лише в 

контексті; у зіставленні з прямим значенням переносне, як правило, має більше 

стилістичне чи емоційно-експресивне навантаження. Залежно від основи виникнення 

переносних значень розрізняють різновиди їх: метафору й метонімію. 

Через те, що у словниковому складі мови постійно відбуваються зміни 

(з'являються нові слова, зникають застарілі), у мові постійно існує лексика активна і 

пасивна. 

Активна лексика – це частина словникового складу сучасної літ. мови, яка 

вільно вживається в повсякденному спілкуванні в усіх сферах життя людського 

суспільства, в різних формах і стилях літературної мови. До неї належать слова 

загальновживані та слова, використовувані в спеціальній, науковій літературі, в 

професійному та офіційно-діловому мовленні. 

Пасивна лексика – це частина словникового складу літ. мови, зрозуміла всім, 

хто володіє цією мовою, але рідко вживана в щоденному спілкуванні. До пасивної 

лексики належать неологізми та застарілі слова. 

Активну й пасивну лексику мови не слід ототожнювати з активним і 

пасивним словником кожного мовця. 



Активний словник кожного носія певної мови складається зі слів літ. мови, 

якими він користується в усному й писемному спілкуванні. Характер, обсяг цього 

словника залежать від освіченості мовця, роду його заняття, кола інтересів, 

культурного рівня. 

Пасивний словник окремого мовця складається зі слів, значення яких він розуміє 

або здогадується про нього з контексту, однак у своєму мовленні їх не вживає. 

У мові нерідко з'являються слова для називання нових предметів, явищ, що 

виникають у різних галузях життя. Такі нові слова чи нерозкладні звороти, створені 

для позначення нового, раніше невідомого предмета чи поняття, називаються 

неологізмами (від гр. – молодий, новий  і  судження, вислів).  

Неологізми здебільшого утворюються з наявних у мові морфем на основі 

загальноприйнятих способів словотвору: обранець, семиліток, профорг, 

медсестра. 

Усі наведені слова утворені на основі різновидів морфологічного способу 

словотвору: обранець — суфіксально (за допомогою суфікса -ець від основи слова 

обраний (обран-); семиліток — основоскладанням і суфіксально: поєднанням 

родового відмінка числівника сім — семи-, кореня іменника літа – літ-, суфікса -ок; 

профорг і медсестра — поскладові абревіатури (поєднання частин обох твірних слів 

(профорг) та частини першого твірного слова й повного другого (медсестра). 

Слово як неологізм існує протягом певного часу, доки явище, назване ним, 

стане звичним. Явище, яке колись було новим, стає освоєним, а слово — колись 

неологізм — загальновживаним, іноді може перейти до основного словникового 

фонду. Нині вже не сприймаються як неологізми, наприклад, слова сівозміна, 

профорг, зарплата. 

Неологізмами є й слова іншомовного походження у перші періоди їх 

засвоєння. У різний час неологізмами в українській літературній мові були слова: 

шосе, клуб, машина, аероплан, депутат, конференція, радіо, комбайн, трактор, 

космос, космодром, ЕОМ, МТС, РТС, комнезам. Сьогодні частина цих слів є 

загальновживаними, інші — застарілими. 



За період з 80-х рр. XX ст. й до наших днів словниковий склад укр. літ. мови 

поповнився великою кількістю слів, що відображають зміни в різних сферах життя 

суспільства.  

Зразки таких слів, нерозкладених словосполучень із різних галузей: 

– суспільно-політичного життя: народний депутат, Народна Рада, 

більшість у Верховній Раді, Інститут стратегічних досліджень, Інститут 

політики, політичний прогноз, соціально незахищені верстви населення, 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАР'Є), СНД, Міжпарламентська 

асамблея країн — учасниць СНД, податкова інспекція, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, парламентські слухання; 

– економіки: ринкові відносини, бізнес, комерція, менеджмент, дисконт 

(назва процесів); бізнесмен, комерсант, менеджер, брокер, ділер, дистриб'ютор 

(назва людей за діяльністю); олігарх, магнат (назва дуже багатих людей); 

Економічний союз, АТ, ВАТ, ЗАТ, корпорація, консорціум (назви виробничих 

об'єднань); 

– фінансової справи: комерційний банк, ощадний банк, банкомат, гривня, 

валюта, долар, євро, дисконтна картка; 

– техніки: комп’ютер, файл, інтернет, мобільний зв'язок, електронна 

пошта, кабельне телебачення; іномарка, «Вольво», «Мерседес», «Тойота»; 

– культури: ток-шоу, шоу-бізнес, гала-концерт, сольник; 

– освіти: ліцей, гімназія, коледж, дистанційне навчання, навчання за 

контрактом; 

– побуту: шоп, маркет, мінімаркет, супермаркет; «Бістро», «Швидко», 

«Макдональдз», «Піцерія»; гамбургер, чизбургер, чипси, піца, кетчуп, йогурт 

«Козацький», «Любительський», багет, круасан (назви хлібо-булочних виробів), 

«Живчик», «Спрайт». 



Неологізми, які виникають для назви нових понять навколишнього світу, що 

мають стосунок до багатьох людей чи суспільства загалом, називаються 

загальномовними . Саме до цієї групи і належать наведені вище слова. 

Крім загальномовних, існують неологізми індивідуально-авторські – 

нові слова, утворені письменниками. Такі слова вживаються в художніх 

творах, характеризуючи творчу манеру автора. Вони є важливим засобом 

естетичного впливу на читача.  

Індивідуально-авторські неологізми виступають засобом оновлення мови, 

поетизації її, у багатьох випадках — засобом створення урочистості, піднесеності. 

Водночас із появою неологізмів у мові відбувається і протилежний процес — 

зникнення слів із словникового складу. Він пояснюється двома причинами: 

1) зникають із життя певні явища, предмети, — отже, зникають і слова, які їх 

називали; 2) наявні у навколишньому світі речі, явища набувають нової назви — 

нові слова витісняють вживані раніше. 

Застарілі слова, які вийшли або виходять з активного словника, 

називаються архаїзмами (від гр. стародавній, первісний). Залежно від причин 

виходу слів з активного вживання їх поділяють на історизми та власне архаїзми. 

Історизми – це застарілі слова, що вийшли з ужитку у зв'язку зі 

зникненням предметів і понять, які ними називались. Історизми не мають синонімів 

у сучасній укр. літ. мові. Вони позначають поняття й предмети, пов'язані зі старими 

суспільними формаціями (патрицій, раб, плебей, феодал, поміщик, боярин, смерд, 

оброк, земство, становий, князь, княгиня, князівство), є назвами старовинної зброї, 

воїнів, амуніції (спис, лук, щит, шолом, кольчуга, воєвода, рать, вояцький, служивий), 

старовинного одягу, взуття, прикрас (багряниці, каптан, саван, свита, чоботи-

вивертки, жупан, кирея, очіпок, гривна, вінець), назвами людей за родом заняття 

(ремісник, купець, ключниця, кожум'яка, сідельник, зброяр, човняр, залізороб, водонос, 

кушнір), трудових процесів (прясти, ткати, конопатити), предметів для праці, 

плавання (ціп, ступа, лодія, дромон, хеландія, ковчег), назвами давніх будівель, 

предметів, побуту (терем, княжий двір, корчага, мазанка, макогін, рубель), назвами 



зниклих народів, племен (варяги, половці, ромеї, берендеї, в'ятичі, угличі), колишніх 

міст, поселень, річок (Царгород, Тмуторокань, Любеч, Почата, Яуза, Рутка, Уша). 

До власне архаїзмів належать застарілі слова, які по-іншому називають 

наявні і в наш час поняття, предмети, явища. Ці назви витіснені іншими, які є нині 

загальновживаними словами: пря (боротьба), крамола (змова), чоло (лоб), перст 

(палець), тать (злодій), зигзиця (зозуля), віщий (пророчий), ратоборство (битва), 

прихилень (прихильник), причинець (винуватець), дрема (дрімота), другиня 

(подруга), дубельтівка (двостволка), дзиґар (годинник), солярня (перукарня), 

гонорство (самолюбство), жалування (заробітна плата), ниткоплут (ткач), 

німствувати (мовчати). 

Історизми, власне архаїзми вживаються в науковому стилі, а також у 

художньому, де виступають засобом зображення історичної епохи, характеристики її 

побуту, засобом характеристики героїв твору.  

Вживані в сучасній укр. літ. мові фразеологізми різні за часом виникнення та 

походженням. Серед них є такі, що виникли в період спільнослов'янської мови 

(мати зуб, водити за носа), виникли на власне укр. ґрунті (передати куті меду, 

піймати облизня); є фразеологізми, засвоєні з інших мов (синя панчоха — з англ., 

папір не червоніє — з лат., живий труп — з рос., друге я — з грец., Дон Кіхот — з 

ісп.). 

Джерела укр. фразеологізмів різні. Найбільша частина їх походить з усної 

народної творчості – це народні прислів'я, приказки, примовки на зразок: Казав пан: 

«Кожух дам», — та слово його тепле; Чесне діло роби сміло; Ой мамо, люди хвалять 

нас: ви мене, а я — вас. 

Стали фразеологізмами чимало влучних висловів із мовлення людей різних 

спеціальностей, зокрема: стригти під одну гребінку — з мовлення перукарів, шкурка 

вичинки не варта — з мовлення шевців, куй залізо, поки гаряче — з мовлення ковалів, 

без сьомої клепки у голові — з мовлення бондарів, ні пуху ні пера — з мовлення 

мисливців. 



Є фразеологізми, що виникли на основі наукових термінів: для круглого 

числа, ставити знак рівності, зрушити з мертвої точки, бурхлива реакція; з 

різних галузей техніки: підкручувати гайки, знімати стружку, ставити на 

рейки, натискати на всі педалі. 

Поповнювали укр. фразеологію також влучні вислови окремих 

визначних державних, політичних, наукових діячів та письменників:  жереб 

кинуто (Юлій Цезар); факти – уперта річ (К.Маркс); роки блукань, мандрів 

(Й.В. Гете); жертва громадського темпераменту (О.Герцен); вогонь в одежі 

слова (І.Франко); Батьку!.. Де ти? Чи ти чуєш?(М.Гоголь); я вийду одна проти 

бурі (Л. Укр.); нове життя нового просить слова (М.Р.); чому я не сокіл, чому 

не літаю? (М.Петренко); п'ята колона (Е.Мола); батьки і діти (І.Тургенєв). 

Є серед фразеологізмів крилаті вислови, що походять з античної міфології 

(авгієві стайні, ахіллесова п'ята, вавилонське стовпотворіння, гомеричний сміх, 

канути в Лету, посіяти зуби дракона, яблуко незгоди) та церковної літератури 

(глас вопіющого в пустині, випити чашу до дна, алчущі і жаждущі, стати 

притчею во язицех, блудний син; берегти, як зіницю ока; кожний камінь кричить, 

книга за сімома замками, козел відпущення, мені належить помста, плоть і 

кров). 

Створюються фразеологізми й нині. У них відображаються явища з 

різних сфер людської діяльності (напр.: процес пішов, без'ядерна держава; 

маємо те, що маємо; мирне освоєння космосу, рука старшого брата). 

Загалом у фразеології відображено всі сторони життя народу, його мрії, 

прагнення, здобутки, тому фразеологію цілком справедливо можна назвати 

дзеркалом життя народу. 

Фразеологізми збагачують мову, вони є одним із засобів надання їй 

образності, виразності, емоційного забарвлення. 

 

План лекційного заняття № 3 



Тема. Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх класифікації. 

Іменник як частина мови. 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Граматика. Морфологія. Частини мови та 

принципи їх класифікації. Іменник як частина мови.», засвоїти особливості 

розрізнення частин мови, інформацію про іменник; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

самостійно отримувати нові знання. 

Методи: перевірка засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння граматики, принципів 

класифікації частин мови. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, технічні засоби навчання: екранні. 

Література: 
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2. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. 

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – К. – Одеса, 1991. 

4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2005. 

5. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., 

перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.  

6. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, 
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– 493 с. 
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8. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний 

курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823 с. 

9. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с. 

 

План 



1. Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови, їх характеристика 

2. Іменник, загальне значення іменника і його граматичні ознаки 

3. Семантико-граматичні категорії іменника. 

4. Граматичні категорії іменника. 

5. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові 

6. Способи творення іменників 

Частини мови – великі за обсягом класи слів, об’єднаних спільністю 

загального граматичного значення і його формальних показників. 

Частини мови – одне з найважливіших понять у граматиці. Без нього 

неможливо вивчати граматичну будову будь-якої мови. Крім того, частини мови 

є важливим джерелом пізнавальної діяльності людини. За допомогою частин 

мови людина диференціює речі, їх якості, процеси, дії і стани та їх ознаки, 

виявляє відмінності в реальному світі й здійснює його категоризацію. Частини 

мови, таким чином, є важливим способом розуміння й інтерпретації дійсності. 

Однак на питання, що таке частини мови, до цього часу немає 

однозначної відповіді. Одні вважають, що це лексичні розряди слів, другі – 

граматичні класи слів, а треті – лексико-граматичні групи слів, тобто змішані: 

лексичні й граматичні одночасно. Відповідно дискусійним залишається питання 

основних критеріїв наукової класифікації частин мови. На сучасному етапі 

використовують такі три основні критерії: семантичний, морфологічний і 

синтаксичний. 

СЕМАНТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ – критерій, який передбачає віднесення до однієї 

частини мови слів із спільним загальним граматичним значенням, як, 

наприклад, предметність, дія, якість тощо. Так, зокрема, слова зі значенням 

предметності утворюють клас іменників, хоча до такого класу, як іменники, в 

українській мові належать слова, які позначають предмет {стіл, книжка), якість 

(краса, сила), дію (ходіння, крик), кількість (сотня, тисяча) та ін., але 

більшість непохідних іменників позначає саме предмети. Ця закономірність дає 



змогу говорити про загальне значення предметності в іменнику як частині 

мови, поширюючи цю семантичну характеристику й на іменники, які 

позначають якість, дію, стан тощо. Отже, граматичні значення частин мови не 

рівнозначні поняттям, що виражаються словами, не рівнозначні й логічним 

узагальненням цих понять. Олівець, білизна, чорнота, біг, п’ятірка, сотня, 

тисяча, краса, розум, крик, шум – це не предмети чи речі, а предметність, 

важливою ознакою якої є незалежність. Ці поняття є самостійними, а не 

ознаками якихось інших. Пор.: білий як ознака чогось, ходити як дія, яка 

кимсь здійснюється. Тут передбачається наявність якогось предмета, носія 

ознаки чи дії, тоді як білизна, краса, розум, крик тощо не залежні від якихось 

предметів, виражені в абстрагуванні від їх носіїв, самі є опредмеченими. 

Щоб пояснити це явище, потрібно виходити з того, що мова не тільки 

відображає дійсність, а й інтерпретує її. Предметно, логічно радість, радісний, 

радіти, радісно – це одне й те саме. Розрізняються ці слова “не логічно, а 

виключно як акти розуміння одного й того самого явища” (О.Ф.Лосев). У 

першому випадку факт дійсності розуміється як субстанція, в другому – як 

якість, у третьому – як дія, в четвертому – як спосіб дії. З цього погляду 

іменник є розуміння будь-чого в дійсності як субстанції: будинок, дерево, 

квіти, вода – субстанція, сприйнята як субстанція; п’ятірка, сотня, тисяча 

– кількість, сприйнята як субстанція; ходіння, говоріння, читання – дія, 

інтерпретована як субстанція; хвороба, одужання, кволість – стан, 

інтерпретований як субстанція; любов, ненависть – стосунки, інтерпретовані 

як субстанція; синь, голубінь, білизна, жовтизна – ознака, інтерпретована як 

субстанція. 

Дієслово також є розуміння чого завгодно в дійсності як дії: працювати – 

дія, сприйнята як дія; порозумніти – якість, інтерпретована як дія; подвоїти, 

подесятерити – кількість, інтерпретована як дія; хворіти, одужувати – стан, 

сприйнятий як дія; любити, ненавидіти – відношення, інтерпретоване як дія 

тощо. 



Як уже зазначалося, значення і форма існують у єдності, тому при 

класифікації слів на частини мови потрібно враховувати й форму, тобто 

формально-граматичний (морфологічний) критерій виділення частин мови. 

ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ (МОРФОЛОГІЧНИЙ) КРИТЕРІЙ – критерій, за яким до 

уваги береться своєрідність змінювання слів, тобто інвентар їх форм і парадигм, 

які є виразниками певних морфологічних категорій. Так, наприклад, іменники 

змінюються за відмінками і числами, дієслова – за особами і часами, прислівники 

не змінюються. Форми слова репрезентують морфологічні категорії частин мови. 

Кожна частина мови характеризується особливою системою граматичних 

категорій. Так, в українській мові іменнику властиві категорії роду, числа й 

відмінка, прикметнику – категорії ступеня порівняння (для якісних 

прикметників) роду, числа та відмінка, дієслову – категорії способу, часу, особи, 

стану, виду тощо. Щоправда, бувають випадки, коли деякі класи слів поєднують 

у собі ознаки різних частин мови. Так, скажімо, дієприкметник має 

морфологічні ознаки дієслова та прикметника. Спроби побудувати 

класифікацію частин мови на суто формальній основі (П.Ф.Фортунантов та 

його учні М.М.Петерсон, Д.М.Ушаков, А.Б.Шапіро; Л.Єльмслев та ін.) не були 

успішними, тому що слова однієї й тієї ж частини мови нерідко мають різні 

формальні ознаки (пор.: один і п'ять, він і хто). 

Крім значення і форми, слово має здатність функціонувати в реченні, 

причому різні слова виконують не однакові синтаксичні функції, тому при 

класифікації слів на частини мови використовують синтаксичний критерій. 

СИНТАКСИЧНИЙ КРИТЕРІЙ – критерій, за яким до однієї частини мови відносять 

слова, здатні стояти в реченні в однакових синтаксичних позиціях і виконувати 

однакові синтаксичні функції (йдеться головним чином про первинні 

синтаксичні функції). Наприклад, однією з ознак, за якою розрізняють іменник і 

дієслово в українській мові, є здатність бути головним компонентом 

атрибутивної конструкції (пор.: тихий спів, але не тихий співати). При цьому 

важливий не тільки набір синтаксичних функцій, а й ступінь характерності 

кожної з функцій для даної частини мови. Так, в українській мові і іменник, і 



дієслово можуть виконувати функцію підмета (Хлопчик читає. Лиш боротись 

– значить жить) і функцію присудка (Батько – лікар. Сонце світить). Однак 

для іменника функція підмета є первинною, а присудка – вторинною, тоді як 

для дієслова функція присудка є первинною, а підмета – вторинною. Вторинні 

синтаксичні функції мають деякі обмеження. Так, зокрема, іменник може бути 

підметом незалежно від типу присудка, тоді як дієслово не може бути підметом, 

якщо присудок виражений особовою формою. Пор.: Боротьба його загартувала 

і *Боротися його загартувало. 

Саме виходячи з синтаксичного критерію, деякі мовознавці ставлять під 

сумнів виділення в окремі частини мови займенника і числівника. Слова цих 

частин мови за синтаксичними функціями належать до різних класів, тому їх 

нерідко розглядають у межах інших частин мови (іменник-числівник п’ять, 

прикметник-числівник п’ятий). Синтаксичним за своєю суттю є критерій 

сполучуваності, який як додатковий стали активно використовувати при 

класифікації слів на частини мови в останні десятиліття. Не всі слова можуть 

поєднуватися одне з одним. Так, прислівники поєднуються з дієсловами (читає 

добре), з іншими прислівниками (дуже добре), прикметниками (значно кращий, 

дуже вдалий), але не із займенниками та числівниками; прикметники 

поєднуються з іменниками, але не з дієсловами і т.д. 

Останнім (допоміжним) критерієм виділення частини мови є словотвірний. 

СЛОВОТВІРНИЙ КРИТЕРІЙ – критерій, за яким для кожної частини мови 

виділяють властивий тільки їй набір словотвірних моделей та інвентар 

словотвірних засобів. В українській мові можна назвати ряд словотвірних 

афіксів, наявність яких засвідчує належність слова до групи іменників: -тель, -

ник, -щик, -ар тощо. В англійській мові іменниковими є суфікси -ship 

(friendship “дружба”, kinship, relationship “споріднений”), -ment (movement 

“pyx”, nourishment “харчування”, statement “висловлювання, твердження”) та 

ін. 

Який із названих критеріїв слід вважати провідним? На це запитання 

мовознавці давали різні відповіді. О.О.Шахматов таким критерієм вважав 



семантичний, П.Ф.Фортунатов – морфологічний, О.О.Потебня – синтаксичний. 

Л.В.Щерба висунув ідею врахування трьох критеріїв: семантичного, 

морфологічного і синтаксичного. Саме на щербівській концепції й ґрунтується 

сучасна класифікація частин мови. 

Деякі вчені вважають, що, використовуючи всі три основні критерії, 

потрібно встановити їх ієрархію. Так, на думку українського мовознавця 

І.Р.Вихованця, базовим критерієм є семантичний, на другому плані – 

синтаксичний, а на третьому – морфологічний. Додатковими (“для спірних 

випадків”) є логічний і словотвірний. 

Зрозуміло, що в разі застосування різних критеріїв поділ слів на частини 

мови буде різним. Зазначимо, що визначення іменника, прикметника, дієслова і 

прислівника не становить великих труднощів, однак існують спірні питання 

щодо виділення займенника й числівника. Виокремлення займенників і 

числівників із погляду семантичного критерію є доречним, а з погляду 

синтактичного критерію – зайвим. Службові слова, за морфологічним 

критерієм, загалом не вважаються частинами мови. 

Хоч деякі мовознавці принцип комплексного виділення частини мови 

називають “безпринципним і еклектичним”, оскільки він передбачає “всього 

потрохи”, однак кращого підходу поки що немає. Але вибудувати одну 

ієрархічну схему критеріїв класифікації слів на частини мови для всіх мов світу 

неможливо. У кожному конкретному випадку потрібно враховувати специфіку 

мови. Так, зокрема, морфологічний критерій надається тільки для тих мов, які 

мають закінчення і суфікси. Синтаксичний критерій є провідним для мов, де 

немає чіткої системи морфологічно виражених граматичних категорій, – 

малайсько-полінезійських, китайської тощо. Цей же критерій є провідним і для 

аналітичних мов – англійської, французької тощо. Критерій сполучуваності 

також особливо великого значення набуває в тих мовах, де слабо розвинуті 

морфологічні показники. Так, у китайській мові з її широко розвинутою 

омонімією слів критерій сполучуваності є надзвичайно ефективним. Тут 

критерієм віднесення слів до іменників слугує сполучуваність із так званими 



словами лічби, які займають положення між числівником та іменником. 

Наприклад: сань бень шу “три книги” (буквально: три корінь книга). Слово 

лічби бень показує, що слово шу є іменником. Критерій сполучуваності 

найбільше використовується для виділення двох основних частин мови – 

іменників і предикатів в індонезійській мові. Іменники в цій мові не поєднуються 

із заперечним словом, з яким поєднуються предикативи. Як бачимо, для різних 

за будовою мов провідними є різні критерії. 

Слід також пам’ятати, що й не всі частини мови виділяють за одним 

принципом. Зокрема, займенник і числівник виокремлюють на основі виключно 

семантичного критерію, тоді як інші частини мови в українській мові – за 

морфологічним критерієм. 

Мовознавці дійшли висновку, що неможливо побудувати однакову для 

всіх мов систему частин мови, бо в кожній мові є багато своєрідного в 

членуванні слів на частини мови. По-перше, не в усіх мовах є одні й ті самі 

частини мови, по-друге, у різних мовах є суттєві відмінності в характерних 

ознаках однієї й тієї ж частини мови. Звичайна для європейських мов схема 

частин мови не підходить для багатьох мов Азії, Африки й Америки. 

Отже, відмінності в частинах мови різних мов стосуються як самого 

складу, так і обсягу окремих частин мови. Якщо основні частини мови – ім’я та 

дієслово – виділяють в усіх мовах світу, що є відображенням універсальності 

функціонально-семантичних категорій субстанціональності й процесуальності 

(тобто предмета і дії), то в інших частинах мови є значні розбіжності. Так, у 

деяких мовах Північної Америки й Африки не розрізняють прислівника і 

прикметника. У китайській мові виділяють такі частини мови, як ім’я, куди 

відносять іменник та числівник, предикатив, куди входять дієслова і 

прикметники, а також прислівник. Прикметники об’єднані з дієсловами в одну 

частину мови на основі здатності бути присудком без допоміжної зв’язки. 

Подібне маємо і в бірманській мові. У деяких мовах виокремлюють лише 

іменник і дієслово, як, наприклад, в індіанській мові йума. 



В англійській мові протиставлення прикметника й іменника зведене до 

мінімуму. У тюркських мовах є проблема тлумачення так званих 

"зображувальних слів", тобто таких, які імітують звук або є "образними", як 

окрему частину мови. 

Ускладнюють класифікацію слів за частинами мови і явища переходу слів 

із однієї частини мови в іншу, що свідчить про існування більш-менш стабільних 

проміжних ланок між частинами мови. У тюркських, монгольських та тунгусо-

маньчжурських мовах перехід іменників у прикметники та прислівники і 

навпаки має масовий характер. 

Кожна частина мови характеризується специфічними ознаками. 

Іменник має граматичне значення предметності, яке реалізується в 

категоріях роду, числа та відмінка (за наявності тих категорій у мові). У деяких 

мовах (германських, романських, болгарській та ін.) іменнику притаманна 

граматична категорія означеності/неозначеності. Іменники здатні приєднувати 

прикметники і дієслова. Співвідносяться із займенниками хто або що. 

Первинна синтаксична функція іменника – бути в реченні підметом і додатком. 

Прикметнику властиве граматичне значення ознаки (якості або 

властивості). Він граматично залежить від іменника (ознаки завжди стосуються 

якогось предмета). Іменник може бути без означення, а прикметник тільки з 

іменником. Залежність прикметника від іменника реалізується у формі 

узгодження з іменником або, як то маємо в англійській мові, позиційно. 

Категорії роду, числа і відмінка прикметника не є самостійними, а залежать 

від поєднуваного з ним іменника, що засвідчує граматичну підпорядкованість 

прикметника іменнику. Прикметник має супутні ознаки якісності/відносності 

і ступенів порівняння. У деяких мовах прикметник формально мало 

відрізняється від іменника. Пор.: англ. damp "волога" і damp "вологий", dark 

"темнота" і dark "темний", dead "смерть" і dead "мертвий"; нім. Licht "світло" і 

licht "світлий", Laut "звук" і laut "звучний, голосний". Первинна синтаксична 

функція прикметника – виконувати функцію означення або іменної частини 

присудка. 



Дієслово характеризується граматичним значенням процесу (дії або 

стану) і наявністю граматичних категорій особи, числа, часу, способу, виду та 

стану. Первинна синтаксична функція дієслова – виступати в реченні 

присудком. 

Крім власне дієслів, існують ще вербоїди – гібридні слова, які мають 

ознаки дієслова та якихось інших частин мови. До них належать інфінітив, 

супін (був у латинській і старослов’янській мовах) та герундій англійської 

мови, в яких поєднані властивості дієслова та іменника, а також дієприкметник, 

який має властивості дієслова (стан, вид, час) та прикметника (рід, відмінок), і 

дієприслівник, в якому поєднані властивості дієслова (вид, стан) і прислівника 

(виражає дію як ознаку іншої дії). 

Гібридними є й недієслівні предикативи (категорія стану як частина мови), 

які омонімічні з прислівниками (весело, холодно, незручно, лячно), іменниками 

(пора, час, лінь, гріх), прикметниками (радий, рада, раде, раді), але на відміну від 

них виражають стан людини (мають граматичне значення стану), 

характеризуються категоріями часу та способу, поєднуються з іменниками та 

займенниками у формі давального відмінка і виконують у реченні роль 

присудків. Наприклад: Йому було (є, буде) радісно. Йому було б весело. Мені час 

додому. Жаль серцю буде. Гріх було б скаржитися на погоду. Вона рада йому, як 

рідній дитині. 

В англійській мові до категорії стану (предикативів) відносять такі слова, 

як awake "в бадьорому стані", alive "у живих (живим) бути", afloat "на плаву", 

asleep "в стані сну" тощо. 

Прислівник має граматичне значення "ознака ознаки" (дуже солодкий, 

зовні красивий, їхати швидко, зовсім дитина), не змінюється і не має 

граматичних категорій, крім ступеня порівняння у якісних прислівників. 

Функціонує в реченні як обставина. Від прислівника може залежати лише 

прислівник (дуже холодно, надто цікаво, страшно лячно). 

Числівнику притаманне граматичне значення кількості або порядку (місця 

в ряді). Числівники сполучаються з іменниками і співвідносяться з 



іменниками (два, п'ять, сто, десятеро), займенниками (багато, мало, 

декілька), прикметниками (другий, двадцятий). 

Займенники, як уже зазначалося, виділяють за семантичним критерієм. 

Суттєвими ознаками займенників є такі: 

1) не називають предмет безпосередньо, а вказують на нього, тобто 

виконують дейктичну функцію; 

2) завжди пов'язані з конкретним мовленнєвим актом (я, ми завжди 

пов'язані з мовцем, ти, ви – зі слухачем, інші займенники відсилають до 

певних об'єктів); 

3) характеризуються широким колом об'єктів і мовленнєвою перемінністю 

значення, тобто завжди мають контекстуально зумовлений зміст. Як точно 

зауважив філософ СМ.Булгаков, "займенник ... нічого не означає, не містить 

жодного забарвлення буття, і однак все може означати в своїй безликій, 

безбарвній глибині". 

Займенники утворюють особливу систему, паралельну системі називних 

частин мови, і по-своєму дублюють її: я, ти, він, хто, що, ніхто, щось – 

вживаються замість іменників; мій, твій, такий, який, якийсь, чий – замість 

прикметників; стільки, скільки – замість числівників. 

У деяких мовах є слова, які заступають дієслова. Так, англ. do і болг. съм 

можуть указувати на будь-яку дію: – Do you speak English? – Yes, I do; He reads 

better than you do; She walks along the street, doesn't she?; болг. – Купи ли 

тетрадка? – Не съм. 

До службових частин мови належать прийменники (в деяких мовах їм 

відповідають післяйменники), артиклі, частки і сполучники. 

Проміжну групу між повнозначними і службовими словами становлять 

модальні слова (безперечно, можливо, здається, нібито, може бути, мабуть, 

навряд, ледве чи, кажуть, чувати, мовляв тощо). Вони виражають відношення 

мовця до висловленої думки (здебільшого дають оцінку достовірності факту). У 

реченні використовуються як вставні слова. 



Осібне місце посідають вигуки – слова, які служать для вираження емоцій 

(ай, ой, о, ба, тьфу, гай-гай), і сигнали вольових спонукань (ей, алло, циць, брись, 

стоп). Для них характерна синтаксична відокремленість: можуть функціонувати 

як еквіваленти речень або вводитися в речення як свого роду посторонні 

вкраплення. 

Іменник - це частина мови, що об'єднує слова з предметним значенням, 

вираженим у граматичних категоріях відмінка і числа та у формах певного 

граматичного роду. 

В іменнику об'єднуються спільним значенням предметності семантично 

різні слова: назви конкретних предметів (човен, ліс, золото), істот (дівчина, 

ведмідь, синиця), явищ природи (блискавка, дощ), узагальнених властивостей і 

ознак (доброта, сміливість, блакить), станів (відпочинок, дрімота) і т. д. На 

відміну від прикметників, прислівників, дієслів, іменники називають ознаки і дії 

або стани самостійно, незалежно від тих предметів і явищ, яким ці ознаки або 

процеси властиві, хто є їх носіями. 

Іменники змінюються за відмінками (крім деяких слів іншомовного 

походження, деяких абревіатур і прізвищ) і характеризуються граматичним 

значенням числа (одні мають співвідносні форми числа, інші виступають лише в 

однині або у множині). 

Категорії роду, числа і відмінка іменників відрізняються від 

прикметникових, займенникових і частково числівникових: в іменнику вони є 

визначальними, а в інших іменних частинах мови повторюють граматичні 

значення пояснюваного іменника, отже, є синтаксично зумовленими значеннями, 

наприклад: солона вода, солоної води, солоній воді, солоною водою; мій друг, мого 

друга, моєму другові, моїм другом. 

Частина 

мови 

Іменник 

Що означає Предмет 



Морфологіч

ні ознаки 

Відмінювані слова. Змінюються за відмінками і 

числами. Мають рід. Початкова форма: називний 

відмінок однини, а для тих, що вживаються тільки в 

множині, - називний множини. За лексичними і 

морфологічними ознаками поділяються на власні і 

загальні, конкретні і абстрактні, назви істот і неістот, 

збірні та одиничні 

Синтаксичні 

ознаки 

Основна: підмет (називний відмінок або родовий, 

коли поєднується з кількісним числівником або іншим 

словом із кількісним значенням -у складеному підметі), 

додаток (у непрямих відмінках). Неосновна: обставина 

(частіше іменник з прийменником, особливо в місцевому 

відмінку), неузгоджене означення, прикладка, іменна 

частина складеного присудка 

Під предметністю об'єднуються різні лексичні значення, але всі Вони 

сприймаються як назви предмета. Це можуть бути назви: 

— конкретних предметів (ліжко, мітла, окуляри, сани); 

— істот (людина, вчитель, лікар, бджола, лелека, гуска, кішка); 

— рослин (жито, акація, ялина, калина); 

— явищ природи (хурделиця, хуртовина, блискавка, дощ, сніг); —дії або 

стану (малювання, листування, варіння, допис); 

— абстрактних понять (доброта, успіх, гідність, кохання, щедрість). 

Семантико-граматичні категорії іменника 

Значення предметності в іменнику є його всеохопною ознакою, 

загальнокатего-рійною. У межах класу всіх іменників виділяються менші 

категорії, що характеризуються за ознакою індивідуальне/загальне. Відповідно до 

цього іменники поділяються на власні і загальні назви. До власних назв належать 

усі індивідуальні найменування предметів (прізвища, імена по батькові, 



прізвиська, псевдоніми, географічні назви, назви планет, сузір'ю, клички тварин і 

т. ін.). До загальних назв належать усі слова, що є найменуваннями однорідних 

предметів (наприклад: клас, студент, море, зоря, хлопець). 

За характером позначуваного (конкретне/абстрактне) іменники поділяються 

на конкретні й абстрактні назви. 

Іменники з конкретним значенням виражають поняття, в яких передається 

все те, що людина пізнає органами чуття. Це назви предметів (будинок, грудка, 

вишня), явищ (туман, заметіль), людей (Гнат, Надія, дитина), одиниць 

виміру (метр, літр, тиждень, рік, кілограм) і т. ін. 

До іменників з абстрактним значенням належать назви узагальнених понять 

-якостей, властивостей, дій, процесів, наприклад: дбайливість, приязнь, синява, 

навчання, прискорення, вимір, переліт. 

Абстрактні іменники - це переважно мотивовані вторинні слова. Твірними в 

них виступають прикметникові й дієслівні основи. Словотвірне значення в цих 

іменниках виражається спеціальними суфіксами: -ість, -от(а), -анн(я), -енн(я) та 

ін. 

Категорія істот і неістот 

У системі семантико-граматичних категорій іменника виділяється також 

категорія істот і неістот. 

Групування іменників відбувається за семантичними ознаками: до категорії 

істот належать назви людей і тварин (син, робітник, ворона, джміль, рак), а також 

демонічні і міфологічні назви (мавка, лісовик, демон, Юпітер, Діана); усі інші 

назви — явищ, предметів, абстрактних понять - входять у категорію неістот. 

Категорія істот і неістот має граматичний вияв через відмінкові форми 

іменника. Так, іменники чоловічого роду, що позначають істот, у знахідному 

відмінку однини і множини мають форму, спільну з родовим, а назви неістот - 

форму, спільну з називним відмінком: запросив гостя (гостей); слухав 

жайворонка (жайворонків); поклав зошит (зошити); беру цвях (цвяхи).  



Отже, розрізнення за граматичними ознаками в іменниках чоловічого роду 

далеко чіткіше, ніж в інших слів. Це не випадково, бо в основі своїй воно 

спирається на давнє об'єктивне протиставлення осіб чоловічої статі усім іншим 

істотам і предметам (значення персональності/імперсональності). 

Іменники - назви істот і неістот 

Назви істот хто? кого? кому? Назви неістот що? чого? чому? 

Охоплюють іменники з конкретним значенням 

Назви людей і тварин: абітурієнт, жінка, 

син 

Інші є назвами неістот: будинок, 

море 

Міфологічні назви: русалка, відьма 

лісовик 

Сукупність осіб: загін, ланка, 

громада 

Назви померлих: покійник, небіжчик Мікроорганізми: бактерія, мікроб 

Загальні і власні назви 

Загальні Власні 

це узагальнене найменування предмета, 

що належить до певного класу подібних 

йому 

це індивідуальна назва окремо? 

особи чи одиничного предмета 

властиві форми однини і множини: учень 

—учні 

мають тільки форму однини або 

множини: Дніпро - Карпати 

Між власними і загальними назвами постійної межі немає: орел (птах), ом, 

вольт...; Орел, Ом, Вольт (прізвище). 

Іменники з конкретним і абстрактним значенням 

  

3 конкретним значенням 3 абстрактним значенням 

пізнаються безпосередньо за називають дію чи ознаку поза 



допомогою органів чуття зв'язком з їх носіями чи виконавцями 

озеро, цукерки, журнал Ця 

група охоплює іменники з різним 

значенням (назви людей, тварин, 

предметів, речовин, матеріалу, 

просторові поняття, власні назви) 

хода, воля, щирість, держання, 

просьба Більшість - це слова з похідними 

основами із суфіксами -ість, -анн(я), -

енн(я), -інн(я), -ятт(я), -ств(о), -б(а), -

щин(а), -изм, -ізм, -їзм 

Категорія збірності й одиничності 

Збірні іменники виражають сукупність однакових або подібних предметів, 

що сприймаються як одне ціле, наприклад: колосся, гілля, комашня. 

Речовинні іменники однинної форми виступають у множині у випадку 

семантичної видозміни, наприклад: колосяться жита, пшениці (тобто лани 

пшениці, жита). 

Речовинні іменники мають ще один граматичний вияв: у родовому відмінку 

однини в іменниках чоловічого роду П відміни, що позначають масу, 

речовинність, матеріал, з двох можливих флексій надається перевага флексії -у 

(цукру, воску, пороху). 

Одиничні назви протиставляються своїм значенням збірним та речовинним 

іменникам, наприклад: пташина — птаство, селянин — селянство, бадилина — 

бадилля, зернина - зерно, пшеничина — пшениця, волосина - волосся. 

Граматичне протиставлення кількісного вияву в одиничних іменниках 

виражається у формах числа: квасолина - квасолини, намистина — намистини, 

перлина -перлини, стеблина — стеблини та ін. 

Отже, семантико-граматичні категорії збірності, речовинності, одиничності 

відчленовуються від більш загальної категорії конкретності виявлення предметів 

не лише за своїми семантичними відтінками, а дістають своєрідне граматичне і 

словотворче вираження. Семантичні відтінки кількісної характеристики предмета 

є одними з найвиразніших ознак семантико-граматичного групування іменників. 



Ці самі ознаки виявляються на вищому ступені абстракції - в граматичній 

категорії числа. 

Творення збірних іменників 

За допомогою 

суфіксів 

-ств(о), -цтв(о), -ник, -няк, -н(я), -ин(а), -

от(а), -ур(а), -ія, -ат, -в(а): 

учительство, козацтво, коріння 

Безафіксним 

способом 

молодь, зелень; заполоч, наволоч 

Лексико-

семантичним способом 

аудиторія (слухачі), міліція (міліціонери) 

Збірні іменники мають спільнокореневі відповідники: юнацтво - юнаки 

учительство —учителі грабник - граби квітник - квіти 

Збірні іменники означають сукупність однакових чи подібних предметів, що 

сприймається як одне ціле: малеча, дітвора (мають форму тільки 

однини), молодь, насіння (не сполучаються із власне кількісними 

числівниками: багато малечі, одна друга насіння). 

Граматичні категорії іменника. 

Категорія роду 

Граматична категорія роду є однією з визначальних, класифікаційних 

характеристик іменника як частини мови. 

Значення роду в іменниках виражається переважно морфологічно - 

характером основ і системою флексій. 

До чоловічого роду належать: 

а) більшість іменників із кінцевим приголосним основи (віл, степ, гай, дріб, 

ступінь, гараж), за винятком деяких жіночого роду; 



б) частина іменників на -а (-я), що семантично вказують на віднесеність осіб до 

чоловічої статі (староста, Микола, Ілля); 

в) деякі іменники на -о (батько, Павло, Дніпро).  

До жіночого роду належать: 

а) більшість іменників на -а (-я) (сестра, Софія, ткаля), крім деяких чоловічого 

роду з семантичною мотивацією та середнього роду; 

б) частина іменників на приголосний (ніч. радість, міль, тінь) та іменник мати. 

До середнього роду належать: 

а) майже всі іменники на -о, -с (срібло, марево, море, поле)', 

б) частина іменників на -а (-я) (насіння, життя, дозрівання, теля, ягня, курча і т. 

ін.). 

Іменники спільного роду не виражають якогось особливого граматичного 

значення роду. Позначаючи людей залежно від їхньої статі, вони поєднуються з 

означуваними словами у формах чоловічого або жіночого роду (круглий сирота, 

кругла сирота; такий причепа, така причепа; другий плакса, друга плакса; 

прийшов Саша, прийшла Саша). 

Рід іменників виражається чотирма способами: 

Лексичним словами різних коренів: брат - сестра голуб - голубка 

Морфологічним закінченнями іменників у Н. в. одн.: , -а, -я, -о, -є 

Словотворчим співвідносні іменники (для назв людей і тварин), збірні, з 

абстрактним значенням: заєць - зайчиха - зайченя; людство 

Синтаксичним узгодженням з родовою формою іменника родових форм 

інших частин мови: листоноша загартований загартована 

Категорія числа 



Категорія числа виражає кількісний вияв позначуваного в іменнику. 

Граматичне значення числа виражається у співвідносних формах однини і 

множини або виступає як невизначена однинність чи множинність. 

За граматичним значенням числа іменники в сучасній українській 

літературній мові поділяються на дві групи: 1) слова з формально вираженим 

протиставленням кількісного вияву; 2) слова, що кількісного протиставлення не 

виражають. 

Більшість іменників в українській мові має співвідносні форми однини і 

множини. До цієї групи належать назви предметів, що піддаються рахунку або 

кількісному вираженню. 

Однина - граматичне значення для позначення одного предмета - 

протиставляється множині, що позначає кілька або багато предметів (день - дні, 

стіна - стіни, книга - книги, комаха - комахи). Однина, крім основного свого 

значення, може виражати узагальнення без вказівки на кількість, тоді іменник не 

творить форми множини. Наприклад: У будівництві човнів широко 

використовується граб, дуб, бук та інша деревина. 

Форми множини таких іменників указують на кількісну визначуваність 

сукупних одиниць (гурти — два гурти, полки - п ять полків, колективи — кілька 

колективів, шеренги - три шеренги). Порівняйте також значення однини і 

множини в іменниках типу квасолина (одна, виділена із сукупності) 

і квасолини (кілька, багато, виділених із сукупності). Назви предметів і явищ, що 

не підлягають кількісному визначенню, граматично вираженого протиставлення 

за числом не виражають. Це іменники, що мають форму лише однини чи лише 

множини. 

До іменників однинної форми (вишиїагіа гапшт) належать: 

а) слова з речовинним значенням (пісок, сіль, пиво, молоко, сталь, вапно)', 

б) слова зі збірним значенням (старостам, учительство, агентура, дрібнота, 

рідня, городина, вишняк, верб 'я); 



в) назви абстрактних понять (молотьба, жовтизна, курява, тиша, змагання, 

блиск, радість, дружба, садівництво, успішність, рань). 

До іменників множинної форми (ріигаїіа іаппіш) належать: 

а) назви конкретних предметів парної або симетричної будови: вила, ворота, 

кайдани, куранти, ножиці, ковзани, штани, ночви; 

б) назви предметів, що сприймаються як сукупність, збірність: гроші, кучері, 

солодощі, нутрощі, фінанси, чари, шахи, оплески; 

в) назви речовин, залишків і т. ін.: вершки, ліки, дріжджі, консерви, згребти, 

покидьки, висівки; 

г) назви дій, процесів, станів: вибори, проводи, збори, піжмурки,' 

г) назви часових понять: канікули, роковини, сутінки; 

д) деякі географічні назви: Чернівці, Житні Гори, Карпати, Дунасвці. 

Значення числа в невідмінюваних іменниках виражається 

синтаксично: цікаве інтерв 'ю - цікаві інтерв 'ю, таке па - такі па, нове кашне - 

нові кашне. 

Категорія числа в іменнику, на відміну від інших іменних частин мови і 

дієслів, є синтаксично незалежною. Граматичне значення числа в іменнику являє 

собою формальне вираження кількісної характеристики предмета в її реальному 

вияві. Формальне вираження числа іменників здійснюється через їхню відмінкову 

парадигму. 

Число — морфологічна ознака, яка виявляється у протиставленні значень 

однини і множини. Більшість іменників, змінюючись за числами, мають форми 

однини і множини: книжка — книжки, місто - міста, степ - степи, будинок - 

будинки, дніпро-петровець - дніпропетровці, переможець — переможці. 

Належність іменника до однини чи множини може вплинути на розрізнення 

лексичних значень слів: шум (будь-який) - шуми (серцеві), дух (залах) —



 духи (пахуча рідина), повіка (рухомі складки шкіри над очними яблуками) -

 повіки (прислівник). 

Іменники, що 

вживаються тільки в 

однині 

Іменники, що вживаються тільки в 

множині 

а) речовинні: молоко, 

цукор, чавун, кава, чай 

б) збірні: учнівство, 

садовина, вишняк, рідня, 

листя 

в) абстрактні: мудрість, 

честь, добро, милосердя 

г) власні назви: Україна, 

Ятрань, Ольга, Ростислав 

а) назви парних предметів: ножиці, ворота, 

сани, груди, штани, окуляри, кросівки 

б) назви станів, почуттів: любощі, лінощі, 

пахощі, радощі 

в) збірні: люди, дрова, верстви 

г) назви часових понять, ігор: іменини, 

проводи, жнива, піжмурки, вибори 

г) речовинні: дріжджі, вершки, висівки, духи 

д) власні назви: Карпати, Альпи, Суми 

Категорія відмінка 

Категорія відмінка служить для вираження функціональних значень 

іменника, тобто для вираження відношень іменника до інших слів у реченні. 

Залежно від функціонального значення іменник видозмінюється за 

відмінками. 

Категорію відмінка в сучасній українській літературній мові складають сім 

відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. 

Найзагальніше протиставлення виявляється в поділі відмінків на дві групи: 

прямий відмінок, що виражає незалежність іменника (називний відмінок), і 

непрямі . відмінки, що виражають залежність іменника від інших слів (усі інші 

відмінки). 



У системі непрямих відмінків значення кожного з них ґрунтується на інших 

протиставленнях: абстрактне/конкретне; об'єктне/суб'єктне; 

атрибутивне/обставинне і т. д. Так, наприклад, відмінкове значення орудного 

відмінка в пасивних конструкціях сприймається на основі кількох протиставлень.  

Основні значення відмінків 

Називний відмінок 

Основне значення називного відмінка є власне називанням без вираження 

будь-якого відношення. За цією основною функцією називний відмінок 

протиставляється всім іншим відмінкам. Називний відмінок 

називається прямим, решта відмінків - непрямими. 

Називний відмінок є початковою (вихідною) формою іменника і виступає в 

реченні в ролі підмета. Периферійне значення називного відмінка як залежної 

форми виявляється у функції атрибутивній (завод-мільйонер) та 

предикативній (Слово - це зброя) - як форми, координованої з підметом. 

Родовий відмінок. 

Основне значення родового відмінка об'єктне: а) прямого об'єкта при 

дієсловах із заперечною часткою не (не помітив іронії, не привітав друга); б) 

прямого об'єкта, не визначеного кількісно чи визначеного частково (купив меду, 

приніс солі, набери води); в) при збірних іменниках — комплективне (загін 

добровольців, гурт дівчат), так само при назвах виміру (центнер борошна, 

кілограм цукру). Родовий відмінок при іменнику може також означати належність, 

присвійність (книга брата, музика Лисенка, хата лісника) або давати іншу 

атрибутивну характеристику (світло лампи, вогонь Прометея, звук сирени).  

Давальний відмінок. 

Значення давального відмінка в українській мові порівняно з іншими 

відмінками менш об'ємне. Давальний відмінок виражає особу або предмет, для 

яких чи на користь яких відбувається дія (віддав квіти матері, оголосили наказ 

студентам, перерахують кошти дитсадку). 



Давальний відмінок може позначати особу, якій приписується певний стан 

(це так званий давальний суб'єкта в безособових конструкціях.' Дітям радісно. 

Олені не сидшпься). 

Знахідний відмінок. 

Основне значення знахідного відмінка - це вираження прямого об'єкта, тоді 

як у родовому відмінку це значення обмежене кількома випадками (див. вище). 

Знахідний прямого об'єкта виступає при перехідних дієсловах (завести 

коня, прочитати вірш, вибрати книгу). Інші значення знахідного: часу (просидів 

день, навчався рік), місця (поїхав у Брест, спустили на воду) виводяться з 

основного, об'єктного значення. Такі додаткові значення в основному 

передаються за допомогою прийменників, наприклад: покласти під стіл, 

соромити за непослух, працювати за товариша, сильніший за смерть. 

Орудний відмінок. 

З усіх відмінків орудний виділяється особливим багатством своїх значень. 

Він в українській мові виражає значення: 1) знаряддя і засобу дії (писати олівцем, 

кивнути головою); засобу пересування (їхати поїздом, пливти човном); 

2) суб'єкта дії (завдання виконано студентом, план затверджено комісією) або 

співучасника діяча — соціативне значення (мати з дочкою ідуть); 3) значення 

обставинної характеристики: (працювати ночами, не писати 

місяцями), місця (пробиратися лісами, іти полем), порівняння і 

перевтілення (вити вовком, летіти стрілою, жити вдовою); 4) значення 

предикативної характеристики (бути лікарем, стати героєм, зробитися 

ледарем) та ін. 

Місцевий відмінок. 

Значення місцевого відмінка в українській мові обмежені вживаними при 

ньому прийменниками на, в (у), о (об), по. Форма місцевого відмінка в сучасній 

українській мові аналітична: семантично-функціональне значення передається 

прийменником у єдності з флексією. 



Місцевий відмінок виражає місце дії (жити в селі, біліти на палубі, 

розкидати по палю); час (прийти о шостій годині); рідше виступає із значенням 

об'єктним (зосередитися на головному завданні), зокрема знаряддя дії (грати на 

баяні) чи засобу пересування (приїхати на возі). 

Кличний відмінок. 

Виконує в реченні апелятивну функцію - звертання до адресата мовлення. 

Форма кличного відмінка ніколи не пов'язується з прийменниками і не вступає в 

підрядні чи сурядні зв'язки з іншими членами речення. Вона твориться від 

іменників чоловічого чи жіночого роду, що означають осіб, істот і 

персоніфіковані предмети (Павле, діду, коню, земле, мріє). 

Кличний відмінок означає особу, до якої звертаємось. Отже, його мають не 

всі іменники, а лише ті, що є назвами осіб. Він не пов'язується з іншими словами 

за допомогою запитання. При звертанні ми не запитуємо, а вказуємо на особу 

формою займенника у будь-якому відмінку. Наприклад: Ростиславе, відчини 

двері; Ростиславе, до тебе завітали; Я тобі вірю, Ростиславе. 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 

За характером основ і відмінкових закінчень змінювані іменники в сучасній 

українській мові поділяються на чотири відміни. 

До першої відміни належать іменники жіночого і чоловічого, а також 

подвійного (чоловічого і жіночого) роду з закінченням -а (-я) у називному 

відмінку однини (робота, Олена, Микола, лівша, земля, суддя, Валя). 

До другої відміни належать:4 іменники чоловічого роду, що в називному 

відмінку однини закінчуються на твердий чи м'який приголосний основи (дуб, 

кінь, гай), а та-кож із закінченням на -о (батько, Петро, Дніпро)*, іменники 

середнього роду, що в називному відмінку однини мають закінчення -о, -є (перо, 

полотно, поле), а також -я, крім тих, у яких при відмінюванні з'являються 

суфікси -ЄН', -ат-(-ят-) (листя, знаряддя, клоччя). Сюди належать також 

іменники подвійного (чоловічого і середнього) роду з суфіксом -ищ(е) (вовчище, 

носище). 



Третю відміну складають іменники жіночого роду, які в називному відмінку 

однини закінчуються на твердий чи м'який приголосний основи (ніч, кров, 

сіль). До цього типу відмінювання належить також іменник мати. 

До четвертої відміни належать іменники середнього роду, що в називному 

відмінку однини мають закінчення -а (-я), у яких при відмінюванні з'являються 

суфікси -єн-, -ат- (-ят-): ім'я — імені, курча — курчати, теля — теляти. 

У першій відміні до твердої групи належать іменники з твердим 

приголосним основи перед закінченням (крім тих, що закінчуються на шиплячий 

приголосний): хата, книга, риба, Оксана, сирота. 

До м'якої групи належать іменники з м'яким приголосним основи перед 

закінченням: праця, вишня, лінія, Ілля, Соня. 

Мішану групу складають іменники з шиплячим приголосним основи перед 

закінченням: межа, круча, груша. 

У другій відміні до твердої групи належать іменники з твердим 

приголосним чисто? основи (віл, граб, міст, Роман) та з закінченням -о (батько, 

Дмитро, вікно, болото, світло). До цієї групи належить більшість іменників з 

основою на -р (сир, вир, твір, муляр, столяр іт. д.), у тому числі іменники 

іншомовного походження на –ар (-яр), -ир,-ур (з наголосом переважно на 

останньому складі основи): гектар, футляр, командир, абажур. Сюди ж належать 

іменники звір, комар, снігур, хоча вони в називному відмінку множини мають 

закінчення -/, властиве іменникам м'якої групи (звірі, комарі, снігурі). 

До м'якої групи належать іменники з кінцевим м'яким приголосним чистої 

основи (пень, скрипаль, Івась, обрій) та з закінченням -е (не після шиплячого), -

а (граф, -я): сонце, поле, життя, полум 'я. 

До мішаної групи належать іменники з шиплячим приголосним у кінці 

основи (ткач, плащ, масаж), перед флексією -е (плече, видовище).  

Типи відмін іменників 



 

Поділ на групи іменників І відміни 

Тверда 

група 

жін. і чол. роду з кінцевим твердим 

приголосним основи (крім шиплячого) та 

іменники спільного роду 

троянда, 

Микола (перед -а) 

М'яка 

група 

жін. і чол. роду з кінцевим м'яким 

приголосним основи 

надія, Ілля (перед -я) 

Мішана 

група 

жін. і чол. роду з кінцевим шиплячим 

приголосним основи 

лівша, 

мережа (перед -а) 

Поділ на групи іменників II відміни 

Групи іменників П відміни (крім іменників з основою на р) 

Тверда група М'яка група Мішана група 

Іменники чоловічого 

роду 3 кінцевим 

твердим приголосним 

основа (крім 

шиплячих): успіх, із 

закінченням -о: батько, 

дядько середнього роду 

із закінченням -о: 

місто, вікно, село, коло 

Іменники чоловічого 

роду 3 кінцевим 

м'яким приголосним 

основи: учитель, 

учень, хлопець 

середнього роду із 

закінченням -е та -я: 

море, поле, місце, 

знання, обличчя, 

збіжжя 

Іменники чоловічого роду 3 

кінцевим шиплячим 

приголосним основи: дощ, 

кущ, слухач 

середнього роду із 

закінченням -е при основі на 

шиплячий 

приголосний: плече, явище, 

прізвище 



Групи іменників ІІ дієвідміни з основою на р 

 

 

Форми іменників І відміни 

На відмінкові закінчення іменників І відміни впливає кінцевий приголосний 

основи (твердої, м'якої і мішаної груп) і належність їх до категорії істот чи неістот 

(у формах множини). Флексії м'якої і мішаної груп переважно є графічним 

позначенням м'якості приголосного основи. 

Однина 

У родовому відмінку однини іменники першої відміни твердої групи мають 

закінчення -и (школ-и, мух-и) та -І у м'якій і мішаній групах (стелА, груш-і). В 

іменниках, що мають кінцевий приголосний основи -й, виступає графічно 

флексія -ї (наді-1 мрі-ї). 

У давальному відмінку в іменниках усіх трьох груп виступає флексія -4 

(школі, стелі, груші), яка в іменниках з основою на -й графічно передається 

флексією -і* (Софії). 



У знахідному відмінку однини в іменниках твердої і мішаної груп виступає 

флексія -у (весну, ружу), яка графічно передається буквою -ю в іменниках м'якої 

групи (вишню, тополю). 

В орудному відмінку іменники твердої групи мають закінчення -ою (рибою, 

липою, смугою), у м'якій та мішаній групах —ею (вишнею, працею, межею) або 

(після кінцевого основи -й) -єю (надією, грацією). 

У формі місцевого відмінка виступає та сама флексія, що й у давальному 

відмінку (-і або графічно -і), але виражається відмінкове значення за допомогою 

прийменників на, у (в), по, о (об) на горі, у гаї, по хаті, о п 'ятій годині. 

Множина 

У називному відмінку множини іменники твердої групи мають закінчення -

и (дороги, гори), а м'якої і мішаної груп - закінчення -4 або графічно -ї (яблуні, 

кручі, мрії). 

Родовий відмінок множини в основному характеризується нульовою 

флексією (верб, тополь, вишень, меж, мрій). Проте в деяких словах виступає 

флексія -ів (бабів) або -ей (статей, мишей). 

У давальному відмінку множини виступає закінчення -ом (у твердій і 

мішаній групах: сестрам, мишам, кручам) або графічно -ям (у м'якій 

групі: пісням, мріям). 

Знахідний відмінок множини в іменниках першої відміни виражає 

розрізнення назв істот і неістот: у назвах істот форма знахідного відмінка 

збігається з родовим (кличу сестер), а в назвах неживих предметів форма 

знахідного відмінка збігається з називним (кладу книжки).  

 В орудному відмінку іменники першої відміни мають закінчення -оми 

(у твердій і мішаній групах: жінками, грушами) або-ями (як графічне позначення 

м'якості приголосного основи: землями, лініями). У деяких словах виступає 

флексія -ми (сльозами і слізьми, свинями і свиньми). 



У місцевому відмінку виступає флексія -ах (в іменниках твердої і мішаної 

груп: у книжках, на кручах) або -ях (у м'якій групі: на полицях, на лініях). 

Форми іменників II відміни 

Однина 

У називному відмінку однини іменники другої відміни чоловічого роду 

мають чисту основу (кобзар, кінь, край) або флексію -о (Дмитро, Дніпро). В 

іменниках середнього роду виступає флексія -о: добро, світло (тверда група), -е: 

море, плече (м'яка і мішана групи) та -а (граф, -я): весілля, життя (м'яка група). 

Родовий відмінок має закінчення -а (-я) та -у (-ю). Вибір і вживання флексії 

в іменниках чоловічого роду залежать від семантико-граматичного розряду, ПІД 

який підводиться слово. Так, флексію -а (-я) мають іменники, що називають істот 

(за винятком збірних назв, народу, загону): брата, керівника, викладача, Дениса, 

журавля, горобця, карася', назви конкретних предметів, що мають обидві форми 

числа (носа, стола, замка, олівця, шматка, кумача); назви мір (грама, метра, 

літра, місяця, карбованця); наукові і технічні терміни українські та іншомовного 

походження (відмінка, суфікса, кореня, прикметника, радіуса, сектора, 

синоніма, але: синтаксису, базису); назви приміщень, будівель та інших споруд і 

частин їх (вітряка, гаража, млина, але: карнизу і карниза, сараю і сарая, поверху, 

універмагу, залу). 

Флексія -у (-ю) виступає в збірних назвах (люду); в назвах рослин (барвінку, 

льону, лісу, саду, гороху, лозняку і лозняки, молодняку і молодняка); у назвах 

установ, організацій, закладів (інституту, вузу, заводу); в назвах абстрактних 

понять, процесів, станів, суспільних, наукових та інших течій (розуму, вигляду, 

цвіту, глузду, світогляду, процесу, гуманізму, матеріалізму); в назвах явищ 

природи (грому, снігопаду, морозу, вогню). 

У географічних назвах міст, рік переважає флексія -а (-я): Львова, Гадяча, 

Мелітополя, Дніпра, Дінця (з наголосом на флексії): але Дону, Дунаю (з 

ненаголошеною флексією). У назвах країв, озер, гір і т. д. переважає флексія -у (-

ю): Криму, Сибіру, Донбасу, Байкалу, Уралу та ін. 



Давальний відмінок в українській мові має паралельні флексії -ові та -у в 

іменниках чоловічого роду твердої групи: Петрові і Петру; -еві (-сві) та -у (-ю) в 

іменниках м'якої і мішаної груп: коневі і коню, Гійдаеві і Гяйдаю, 

сторожеві і сторожу. 

У знахідному відмінку однини іменників чоловічого роду більш виразно 

виявляється вказівка на істоту чи неістоту. У назвах істот форма знахідного 

збігається з родовим відмінком: зустрів брата, батька, Сергія, а в назвах 

предметів - із називним: узяв папір, стілець, книш.  

В орудному відмінку іменники чоловічого і середнього роду (крім тих, що в 

називному відмінку закінчуються на -я) мають флексію -ом: Іваном, краном, 

озером (тверда група); -ем (-ем): Василем, секретарем, фуражем, полем, 

днищем (м'яка і мішана групи). 

У місцевому відмінку іменників другої відміни однини виступають 

закінчення: -і(-ї)* -у (шю), -ові, -еві (-еві). Флексії -ові, -елі (-еві) з'явилися в 

місцевому відмінку за аналогією до давального відмінка і виступають переважно, 

як і в давальному, в назвах істот чоловічого роду: на синові, на гостеві, на 

Гордієві 

У кличному відмінку іменники другої відміни мають флексію -у або -є. 

Множина 

Називний відмінок множини може мати: 1) в іменниках чоловічого роду 

твердої групи флексію -и:робітники, інженери, шофери, прапори; 2) в іменниках 

чоловічого роду м'якої і мішаної груп флексію -і або графічно -ї: учителі, 

портфелі, школярі, товариші, носії; 3) в іменниках середнього роду твердої і 

мішаної груп флексію -а: коліна, полотна, прізвища або -я, що графічно передає 

м'якість приголосного основи в іменниках середнього роду м'якої групи:моря, 

послання, прислів'я. 

В окремих іменниках середнього роду виступає давнє закінчення називного 

двоїни -і: очі, плечі,уші (і вуха) або -и: вуси, рукави (при більш поширеному 

вживанні: вуса, рукава). 



У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -

ів (-їв), -ей або нульову флексію: столів, ковалів, батьків, солов їв, країв, очей, 

плечей. 

У давальному, орудному і місцевому відмінках іменники другої відміни 

мають такі самі флексії, як і іменники першої відміни: -ом (ям), -оми (-ями), -ах(-

ях), наприклад: братам, сестрам, школярам, озерам, морям, знанням; братами, 

школярами, озерами, морями, знаннями; на братах, на сестрах, на школярах, на 

озерах, на морях, у знаннях. 

У знахідному відмінку множини іменників другої відміни спостерігаються 

ті самі закономірності розрізнення істот/неістот, що й в іменниках першої відміни 

та в родовому однини другої відміни. 

Форми іменників ІІІ відміни 

Іменники третьої відміни в називному відмінку однини закінчуються на 

м'який приголосний основи (тінь, сіль, вісь, міць, паморозь) або на губний чи 

шиплячий приголосний, що в минулому були м'якими (любов,річ, 

подорож). Виняток становить іменник мати, що має флексію -и. 

Однина 

У родовому, давальному і місцевому відмінках іменники третьої відміни 

мають флексію 4 (крові, солі, подорожі). Кореневий звук [і] (з давніх [о], [є]) в 

іменниках третьої відміни відповідно до історичної закономірності у відкритому 

складі переходить в [о] чи [є] (піч - печі, вісь - осі, річ - речі, осінь — осені). 

В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають флексію -

у (графічно -ю). Кінцевий приголосний основи, якщо він стоїть після голосного 

перед -у (-Ю), подовжується і на письмі передається у вигляді 

подвоєння (зустріччю, осінню, сіллю, палюроззю). Якщо основа закінчується 

двома приголосними, подовження у вимові й подвоєння на письмі 

немає (радістю, якістю, жовчю). Немає подовження приголосного і в тому 

випадку, коли основа іменника закінчується губним приголосним або -р (любов'ю, 

матір'ю). 



Множина 

У називному і знахідному відмінках множини іменники третьої відміни 

мають флексію -і: ночі, вісті, тіні, матері 

У родовому відмінку виступає флексія -ей: доповідей, печей, солей, вістей, 

осей, повістей. Флексію -ів приймає іменник мати: матерів. 

У давальному, орудному і місцевому відмінках виступають ті самі флексії, 

що й у іменників першої та другої відмін. 

Форми іменників IV відміни 

Однина 

Форми називного і знахідного відмінків однини в іменниках четвертої 

відміни творяться флексією -а: курча, дівча, (або графічно -я): ягня, порося, вим 

'я. 

У родовому відмінку іменники з суфіксом -ат (-ят) мають флексію -и 

(курчати, теляти), а іменники з суфіксом -єн- виступають із флексією 4 (Імені, 

племені) або -а (графічно -я): ім 'я, сім 'я, тім 'я. 

У давальному і місцевому відмінках виступає флексія -4 (курчаті, хлоп'яті, 

племені, тімені). У місцевому відмінку іменники типу тім я, вим 'я можуть 

виступати без суфікса: на тім "і, на вим "і. 

Множина 

У називному відмінку множини іменники четвертої відміни мають суфікси -

ат-(-ят-), -єн- і флексію -а (-я) дівчата, гусята: племена, тімена, але вим 'я. 

У родовому відмінку множини іменники мають чисту основу; хлоп 'ят, 

телят, імен, племен, але вим 'їв, тім 'їв. 

Форми давального, орудного і місцевого відмінків множини в іменниках 

четвертої відміни мають ті самі флексії, що й в усіх відмінах. 



В орудному відмінку можуть бути паралельні 

написання: гостями і гістьми; конями й кіньми; чоботами і чобітьми, 

крилами і крильми. Деякі іменники, що мають тільки форму множини, пишуться із 

закінченням -ми: гусьми, курми, людьми, саньми. 

Відмінкові закінчення іменників ІІІ відміни 

 

Відмінкові закінчення іменників IV відміни 

 

Відмінювання іменників множинної форми 



Множинні іменники (ріигаїіа Іапшт) мають ті самі відмінкові форми, що й 

іменники першої—третьої відмін у множині. 

У давальному, орудному і місцевому відмінках множинні іменники мають 

ті самі флексії, що й іменники усіх чотирьох відмін у формах множини: -ом (-ям); 

-ами (-ями); ах (-ях), В орудному відмінку можлива флексія -има; дверима, 

плечима, грошима. 

Відмінювання іменників, які мають тільки форму множини 

Іменники, які мають тільки форму множини, на відміни та групи не 

поділяються і відмінюються 

 

Незмінювані іменники. До незмінюваних іменників в українській мові 

належать: 

1) слова іншомовного походження: турне, таксі, колібрі та ін.; 

2) жіночі прізвища - українські та іншомовного походження, що 

закінчуються на приголосний (Пентилюк, Сергійчук), на -енк(о), -к(о) (Павленко, 

Яценко, Тронько); російські прізвища на -ово (Журново), -аго (Живаго), -их 

(Черных); 

3) складное корочені слова буквеного типу (ООН) та складноскорочені 

слова, друга частина яких виступає у формі непрямого відмінка: завскладу, 

замдиректора. 

Граматичне значення відмінка виражається в цих іменниках синтаксично. 

Наприклад, передають по радіо (місцевий відмінок); підійшов до метро (родовий 

відмінок); розмовляла з нашою Коваленко (орудний відмінок); слухаю 

какаду (знахідний відмінок); передали всім АТС (давальний відмінок множини). 



Відмінювання прізвищ, імен та по батькові 

Іменники, що походять із присвійних прикметників, набули іменникової 

системи відмінювання з деякими відмінностями в давальному й орудному 

відмінках при відмінюванні прізвищ і географічних назв чоловічого роду. 

 

Чоловічі і жіночі імена та по батькові відмінюються, як іменники 

відповідної відміни: 

а) на -а(-я) -які відміна;. 

б) чоловічі імена, що закінчуються на приголосний та на -о, відмінюються, 

як іменники П відміни; 

в) жіночі імена, які закінчуються на приголосний, змінюються, як відповідні 

іменники III відміни; 

Способи творення іменників 

1. Суфіксальний спосіб: снігур, синок сонечко, дружина, змагання. 

2. Префіксальний: досвіт, добудова, передмова, закордон. 

3. Суфіксально-префіксальний: перелісок, нашийник, нарукавник, 

підстаканник, приморозок. 

4. Безсуфіксний: відходи, відвага, зелень. 

5. Основоскладання без суфікса і з суфіксом, словоскладання, 

зрощення: вітродвигун, спецодяг, телефон-автомат. 

6. Складання скорочених основ: райвно, продмаг, ГМО, рагс. 

7. Перехід прикметників і дієприкметників у іменники: придане, пальне, 

черговий. 



План лекційного заняття № 5 

Тема. Прикметник як частина мови. Числівник як частина мови. 

Мета: перевірити рівень засвоєння знань частин мови; порівняти  граматичні 

категорії іменника з прикметником та числівником; систематизувати знання  

особливостей відмінювання іменних частин мови; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність, працелюбство, здібності до сприйняття матеріалу. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння певного програмового матеріалу; доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння та порівняння частин мови. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, таблиці, технічні засоби навчання 

(екранні). 

Література: 

1. Пономарева О.Д. Сучасна українська мова. К: Либідь - 2001. 

2. Дудик П.С. Українська мова. К.: Вид.центр «Вища школа» - 1993. 

3. Плющ М.Я. Сучасна українсько-літературна мова. К.: Вид. центр «Вища школа» - 

1994 . 

4. Шевчук С.В. Сучасна українсько-літературна мова. К.: Вид. центр «Літера» 2000. 

5. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова. К.: Вид. центр «Літера» , 

2000 

План 

1. Прикметник як частина мови: лексичне значення та його граматичні 

категорії. 

1.1.Розряди прикметників: способи творення 

1.2.. Лексико-словотвірна синоніміка прикметників. Повні та короткі форми 

прикметників. 

1.3. Морфемна будова та словотвір прикметників. 



1.4. Правопис складних прикметників 

2. Числівник як частина мови: лексичне значення та його граматичні 

категорії. 

2.1.  Морфемна структури числівників та способи їх творення. 

2.2. Особливості відмінювання числівників. 

2.3. Правопис числівників. 

Синоніміку прикметників і непрямих відмінків іменників становлять 

співвідносні мовні засоби вираження різних форм ознаки, в основі яких лежить 

спільне значення, наприклад: сонячний промінь і промінь сонця; дідова борода і 

борода діда; колгоспна власність і власність колгоспу. 

Близькими до форм родової приналежності (без прийменника) є 

присубстантивні родові відмінки з прийменниками (солом'яний бичок— бичок (з 

соломи), кам'яна стіна — стіна (з каменю), глиняний горщик— горщик (з глини), 

в яких можна вбачати і об'єктні відношення: стіна (яка?) — з каменю і стіна (з 

чого?) — з каменю, але в більшості випадків вони є синтаксичними синонімами 

прикметників. 

Короткі і повні форми якісних прикметників успадковані українською 

мовою від давньоруської. В сучасній українській мові короткі форми 

прикметників творяться здебільшого від окремих повних якісних прикметників 

чоловічого роду називного відмінка однини шляхом відкидання закінчень 

(зелений — зелен, радий — рад). В основі прикметника, що закінчується на два 

приголосні, появляється вставний голосний е (ясний — ясен, здатний — здатен), 

рідше ї (j + і): достойний — достоїн. Іноді способом звичайного повтору 

коротких форм творяться складні прикметники (зелен-золот). 

У сучасній українській літературній мові повна (нестягнена) форма 

поширена в називному відмінку однини тільки в прикметниках чоловічого роду 

(червоний, добрий, синій, довгошиїй, дев'ятий). В окремих прикметниках жіночого 

і середнього роду така форма використовується здебільшого з стилістичною 

метою (надання мові піднесеного й урочистого характеру) в народній творчості та 



художньо-поетичній літературі: Я ще молод козак, вислужуюся: за два коні 

воронії, за дві шаблі золотії (Нар. тв.). А щедрая матусенька раділа у садку (П. 

Т.). 

Основна форма прикметників жіночого і середнього роду в називному і 

знахідному відмінках однини стягнена (червона, добра, синя, червоне, добре, сине, 

червону, добру, синю). 

Короткі прикметники вживаються тільки в чоловічому роді (певен, ясен, 

дрібен). У контексті вони вживаються лише у формі називного відмінка однини 

(рад би я не хилитись; свят союз наш; народ непоборен навік) і найчастіше 

виконують функції іменної частини складеного присудка: Океан повен! В глибині 

чудовен (П. Т.). Рідше виконують функції означення: Та світи ж ти їм дорогу, 

ясен місяць угорі! (П. Т.). 

Прикметник як частина мови оформлявся на протязі тривалого історичного 

періоду в процесі розвитку і вдосконалення граматичної будови мови і збагачення 

її лексичного запасу. 

Розряд прикметників дуже численний за своїм лексичним складом і занадто 

складний за своєю морфологічною будовою. Це пояснюється історично. 

Серед прикметників є слова невивідні, або первісні, і вивідні. Первісних 

прикметників, тобто тих, що складаються лише з кореня і флексії, небагато; всі 

вони належать до розряду якісних прикметників, наприклад: стар-ий, -а, -е, 

молод-ий, -а, -е, добр-ий, -а, -е, біл-ий, -а, -е, син-ій, -я, -є, сір-ий, -а, -е, зл-ий, -а, -

е, прям-ий, -а, -е, крив-ий, -а, -е, довг-ий, -а, -е, чист-ий, -а, -е. 

Інші якісні і всі відносні та присвійні прикметники належать до вивідних, 

зв'язаних своїм походженням або з основами самих же прикметників, або з 

основами інших частин мови, наприклад: світлий, рідний, завзятий, тутешній, 

приміський. 

У сучасній українській літературній мові переважну більшість становлять 

прикметники, утворені різними способами і за допомогою різних засобів від 



основ іменників і дієслів. Від основ інших частин мови прикметники 

утворюються рідко. 

Граматичний клас прикметників безперервно й інтенсивно поповнюється 

новими словами найрізноманітнішого морфологічного характеру і значення, 

наприклад:, атомний, мічурінський, фестивальний, квадратно-гніздовий, 

достроковий, міжпланетний, залізобетонний, антифашистський і т. ін. Разом з 

тим деякі прикметники виходять з ужитку, наприклад: губернський, дворянський, 

приходський і т. д. 

Розряд прикметників поповнюється новими словами за допомогою різних 

способів словотворення. 

В українській мові, як і в інших слов'янських мовах, прикметники творяться 

в основному тими ж способами, що й іменники. 

Основні способи творення прикметників такі:  

а) суфіксація,  

б) префіксація,  

в) суфіксація і префіксація,  

г) основоскладання і  

д) ад'єктивація (перехід у прикметники дієприкметників). 

Найбільш продуктивним способом творення прикметників у сучасній 

українській мові є суфіксація. Переважна більшість прикметників утворюється від 

основ різних частин мови за допомогою численних суфіксів, які передають 

найрізноманітніші, найтонші граматичні і семантичні відтінки ознак, наприклад: 

білий — білявий, біленький, білісінький, білесенький, білюсенький і т. ін. Чимала 

група прикметників утворюється за допомогою префіксів, наприклад: без краю — 

безкраїй. Префікси, за допомогою яких творяться прикметники, взагалі 

малопродуктивні. Тому значна частина прикметників твориться за допомогою 

префіксів і суфіксів разом, наприклад: при березі — прибережний. 



Продуктивний тип у сучасній українській мові становить творення 

прикметників від двох або більше основ шляхом їх сполучення або шляхом 

підпорядкування однієї основи іншій, наприклад: темно-синій, історико-

філологічний, п'ятирічний, працездатний і т. ін. Утворені таким способом слова 

становлять групу так званих складних прикметників. 

Перехід дієприкметників у прикметники являє собою досить активний 

процес поповнення прикметників новими словами, наприклад: лежачий, рухомий, 

нерухомий, стоячий, тріскучий і т. ін. 

Творення прикметників за допомогою суфіксів становить собою дуже 

продуктивний спосіб словотворення в сучасній українській мові. 

Вживання окремих суфіксів в різних групах прикметників більш-менш чітко 

розмежовується між якісними, відносними, і серед відносних — присвійними 

прикметниками. 

Поруч з продуктивними суфіксами вживаються і малопродуктивні й зовсім 

непродуктивні; поруч з суфіксами, за допомогою яких творяться якісні і відносні 

прикметники, вживаються й такі, за допомогою яких утворюються або тільки' 

відносні прикметники, або тільки якісні. 

Тому при аналізі суфіксального способу творення прикметників в сучасній 

українській мові важливе значення має виділення продуктивних суфіксів з 

урахуванням їх словотворчих можливостей в різних розрядах прикметників. 

І. Суфікси, за допомогою яких творяться прикметники, що виражають 

ознаку без додаткових відтінків. 

Серед продуктивних суфіксів, за допомогою яких утворюються 

прикметники, визначаються такі суфікси: -ив(ий), -к(ий), -н(ий), -л(ий) і група 

суфіксів дієприкметникового походження — -уч(ий), -юч(ий), -ач(ий), -яч(ай), -

ущ(ий), -ющ(ий), -ащ(ий), -ящ(ий). 



Суфікс -яв (ий) вживається для утворення прикметників, що означають 

внутрішні прикмети, істотну властивість або нахил до чогось: правдивий, лінивий, 

плаксивий, щасливий, примхливий. 

Суфікс -ив(ий) виступає переважно при іменниковій початковій основі і має 

сталий наголос. 

При дієслівній початковій основі він виступає частіше в ускладненій формі

 -лив (ий) і має несталий наголос: спостережливий, розсудливий, довірливий, 

переконливий, пронизливий, пустотливий, бурхливий, грайливий, шумливий, 

обачливий, полохливий, квапливий, вразливий, ущіпливий, настирливий, чванливий. 

Суфікс -к(ий) у прикметниках, утворених від основ іменників, виражає 

прикмету чи ознаку, подібну до тієї, яка виражена самим іменником: стрункий, 

легкий, гіркий, швидкий, в'юнкий, дзвінкий, вузький, низький, солодкий. Наголос у 

таких прикметниках частіше буває на флексії. У прикметниках, утворених від 

дієслівних основ, суфікс -к(ий) виражає здатність чи нахил до певної дії: стійкий, 

плавкий, гнучкий, говіркий, меткий, стрімкий. 

Суфікс -н(ий), рідше -н(ій) вказує на означення якості і властивості: 

сильний, активний, дотепний, моторний, розумний, надійний, спокійний, гарний, 

дивний, потужний, надмірний, пізній, давній. Суфікс -н(ий) особливо часто 

виступає при початковій дієслівній основі. З допомогою цього суфікса утворені 

дієприкметники, які згодом втратили значення часу, виду і стану і перетворилися 

в звичайні прикметники із значенням якостей і властивостей: здатний, 

приватний, невідступний, доступний, підступний, принадний, улюблений, 

привітний, прихильний, невпинний, непохитний, непробудний, невгамовний, 

незабутній. 

Суфікс -л(ий) виступає дуже часто в прикметниках з дієслівною основою 

(колишніх дієприкметниках) на означення прикмети як наслідку певної дії: спілий, 

стиглий, дозрілий, змарнілий, небувалий, зарозумілий, гнилий, засмаглий, 

запустілий, підлеглий, рідше цей суфікс виступає при інших основах на означення 

зовнішньої або внутрішньої ознаки: підлий, щуплий. 



Суфікси дієприкметникового походження – -уч(ай), -юч(ий), -ач(ий), -

яч(ий), -ущ(ий), -ащ(ий) — виступають при дієслівній основі і означають стан чи 

схильність до певної дії: блискучий, пекучий, балакучий, колючий, палючий, 

гарячий, видющий, пропащий, гулящий, роботящий. 

З непродуктивних суфіксів цієї групи слід відзначити суфікси –ок(ий), -

ом(ий), -им(ий). 

Суфікс -ок(ий) виступає в словах: високий, широкий, глибокий, жорстокий, 

одинокий. 

Колишні дієприкметникові суфікси -ом(ий) і -им(ий) у сучасній мові 

виступають лише у віддієслівних прикметниках -.відомий, видимий, незримий, 

любимий. 

Суфікси -ичн-, -чн- вживаються головним чином для творення 

прикметників від іменників іншомовного походження: категоричний, 

меланхолічний, оптимістичний. 

2. Суфікси, за допомогою яких утворюються прикметники, що означають 

міру виявлення ознаки. 

Серед цієї групи суфіксів виділяються такі суфікси: -ист(ий), -іст(ий), -

ав(ий), -яв(ий), -уват(ий), -юват(ий), -ат(ий), -аст(ий), -яст(ий), -овит(ай), -

езн(ий), -елезн(ий), -енн(ий) і суфікси дієприкметникового походження -анн(ий), 

-енн(ий). 

Суфікси -ист(ий), -іст(ий) виступають переважно при іменникових 

початкових основах і виражають високий ступінь ознаки або подібність: 

плечистий, голосистий, барвистий, зернистий, водянистий, каменистий, 

дернистий, сочистий, врожаїстий, урочистий, троїстий, гонористий, 

норовистий, краплистий, іскристий, сріблистий. Значно рідше ці суфікси 

виступають при прикметникових основах: розложистий, бадьористий. 

Іноді суфікс -ист(ий) вказує на звичайну ознаку: урочисте свято. 



Суфікси -ав(ий), -яв(ий) виражають різні відтінки ознак; а) наближення до 

означуваного первісною основою: чорнявий, білявий, русявий, зеленавий, 

золотавий; б) підкреслення певної ознаки: дірявий мішок, слинявий; особливо 

чітко виступає ця риса при ускладнених суфіксах -ляв(ий), -орляв(ий): кістлявий, 

худорлявий, сухорлявий; в) вираження певної ознаки без додаткових відтінків : 

пухляве дерево, іржаве залізо. 

Суфікси -уват(ий), -юват(ий) виражають ознаки, які виявляються не в 

повній мірі: піскуватий, круглуватий, холоднуватий, темнуватий, зеленуватий, 

синюватий; іноді ці суфікси виражають значення подібності: стіжкуватий, 

кількуватий; в ряді слів ці суфікси виражають значення нахилу або властивості 

особи: вайлуватий, злодійкуватий, забудькуватий. 

Суфікс -ат(ий) виступає при іменниковій основі і підкреслює зовнішню 

ознаку: крилатий, головатий, зубатий, бородатий, язикатий, волосатий, 

рогатий. У деяких прикметниках відтінок підкреслення ознаки відсутній: 

волохатий, горбатий. Прикметники типу язикатий, зубатий при вживанні їх у 

переносному значенні виражають якусь негативну ознаку, погану звичку. 

Суфікси -аст(ий), -яст(ий) вживаються на означення подібності, 

неповноти збільшеності ознаки: гребенистий, круглястий, попелястий, 

променястий, горластий, зубастий. У цих прикметниках наголос стоїть на 

суфіксі. 

Суфікс -овит(ий) вказує на високий ступінь вияву ознаки: талановитий, 

гоноровитий, родовитий, гордовитий, громовитий. 

Близькозначні суфікси і -езн(ий), -елезн(ий), -енн(ий) виражають дуже 

високий ступінь вияву ознаки або підкреслюють відтінок згрубілості, 

зневажливості: величезний, широчезний, довжелезний; здоровенний, страшенний, 

силенний. 

Суфікси -анн(ий), -енн(ий) виражають найвищий ступінь вияву ознаки, що 

передається в формі заперечення: нескінченний, незліченний, неподоланний, 

несказанний, невблаганний.  



3. Суфікси, за допомогою яких творяться прикметники з відтінком 

пестливості або здрібнілості. 

Суфікс -еньк(ий)у прикметниках, як і в іменниках, виражає значення 

пестливості або здрібнілості: гарненький, червоненький, здоровенький, рідненький. 

Відтінок пестливості ще виразніше виражається в прикметниках з 

ускладненим суфіксом -есеньк(ий): гарнесенький, червонесенький, ріднесенький. 

Найвищий ступінь вияву ознаки пестливості найсильніше виражається за 

допомогою суфікса -юсіньк(ий): славнюсінький, тонюсінький, малюсінький. 

Суфікси на означення пестливості дуже продуктивні. Особливо часто 

вживаються вони в розмовній мові, де можна зустріти слова, які виражають 

найтонші відтінки пестливості, наприклад: від прикметника малий, вживаються 

такі утворення: малесенький, малесенький, малесечкий, манесечшй, малісісінький, 

малісечкий, манісечкий, малюченький, манюсенький, шлюсечкий, манюсечкий, 

малісісенький, манісісінький, малюсюсенький, манюсюсенький, малюній, манюній, 

малюнький, манюнький, малюнечкий, манюнечкий, малюський, манюський, 

малщький, шлюсюський, манюсюський, мацюпий, мацьопий, мацюнюсенький, 

шщіпусенький. 

Суфікси цієї групи вживаються з відтінками пестливості і в деяких 

числівниках та займенниках, співвідносних з прикметниками: однісінький, 

самісінький, отакесенький, всенький. 

Відносні прикметники творяться за допомогою таких суфіксів: 

1) -ськ-, -зьк-, -цьк- — на означення приналежності, зв'язку з місцем, 

національністю, родом занять тощо: бондарський, слюсарський, столярський, 

студентський, товариський, учительський, шахтарський, міський, сільський, 

морський, російський, український, білоруський, харківський, мистецький. До цієї 

підгрупи належать також прикметники з ускладненим суфіксом з тим же 

значенням: батьківський, материнський, громадський, селянський. Переважна 

більшість прикметників цієї підгрупи мають несталий наголос; 

2) -ов-, -ьов-, -йов-, -ев-, -єв- — на означення відношення до матеріалу, з 



якого зроблений предмет, а також на відношення до інших різних ознак: 

березовий, дубовий, каштановий, кленовий, липовий, сосновий, паперовий, 

алюмінійовий, польовий, смушевий, вишневий, грушевий, баєвий; цеховий, 

полковий, шляховий, крайовий, розумовий — означають відношення; казковий, 

науковий, святковий, службовий, овочевий — означають призначення; лісовий, 

гайовий, польовий, степовий — означають прикмети за місцем походження 

предмета; 

3) -ч- — допомогою цього суфікса творяться прикметники як від 

іменникових, так і від дієслівних основ на означення відношення: а) творення від 

іменників — дівочий, парубочий, жіночий; б) творення від дієслів: виборчий, 

вірчий, господарчий, виробничий, будівничий, споживчий; 

4) -к- — на означення простору, місця, часу: на означення простору і місця 

—творення від іменників і прислівників: всесвітній, крайній, передній, сусідній, 

хатній; ближній, дальній; на означення часу: а) творення від іменників, що 

означають час —вечірній, денний, обідній, ранній, досвітній, літній, осінній, 

зимній; б) творення від прислівників часу: давній, пізній, ранній; в) творення від 

іменників, що виражають ознаку за матеріалом або за її джерелом: залізний, 

мідний, срібний, молочний, пшеничний; г) творення, що виражають сталу ознаку за 

певною дією: протилежний, переламний, незаперечний, непритомний. 

Часто цей суфікс виступає в ускладненій формі -льн- — наступальний, 

винищувальний, визвольний, прощальний, родильний. В усіх випадках зберігається 

наголос основного слова; 

5) -шн- — з тим же значенням, що й суфікс -н- : вчорашній, завтрашній, 

сьогоднішній; горішній, долішній, околишній; домашній; ці прикметники мають 

несталий наголос; 

6) -альн-(-яльн-) на означення відношення, мети або призначення : а) 

експериментальний, журнальний, театральний — означають відношення; б) 

в'язальний, стругальний, а також привітальний — означають призначення; 

наголос на суфіксі; 

7) -ильн- з тим же значенням, що й суфікс -альн-: гострильний, 



свердлильний, точильний; наголос на суфіксі; 

8) -арн- (-ярн-) — на означення відношення, а також властивостей 

предметів: гуманітарний, популярний, вульгарний; наголос на суфіксі; 

9) –ивн- вживається здебільшого в прикметниках, утворених від 

іншомовних слів: ілюстративний, інструктивний, негативний, позитивний; 

наголос на суфіксі; 

10) -ичн- (-ічн-) — на означення й відношення до суспільного ладу, науки, 

вчень тощо: соціалістичний, комуністичний, політичний, історичний, геологічний, 

біологічний, хімічний, геометричний, геодезичний, астрономічний. 

Присвійні прикметники творяться від основ іменників, що означають назви 

людей, тварин і взагалі істот. 

1. За допомогою суфікса -ин-, -їн- присвійні прикметники творяться від 

основ іменників першої відміни: Микола — Миколин, Миколина, Миколине; Софія 

— Софіїн, Софіїна, Софіїне; також материн. 

При творенні прикметників від іменників, у яких основа закінчується на г, к, 

х, перед суфіксом -ин- відбувається чергування приголосних — г-ж, к-ч, х-ш, 

шк-щ; наприклад: Івга — Івжин, Лука — Лучин, Одарка — Одарчин, свекруха — 

свекрушин, Малашка — Малашчин. 

2. За допомогою суфіксів -ів-, -ов(а), -ов(е) присвійні прикметники 

творяться від основ іменників твердої групи другої відміни незалежно від місця 

наголосу: батько — батьків, батькова, батькове, директор — директорів, 

директорова, директорове. 

Від основ іменників мішаної групи з основою на шиплячий за допомогою 

суфіксів -їв-, -ов(а),-ов(е) творяться прикметники з наголошеним суфіксом: 

сторож — сторожів, сторожова, сторожове. 

Від основ іменників м'якої групи з основою на у за допомогою суфіксів -їв-, 

-ов(а), -ов(е) творяться прикметники як з наголошеним, так і з ненаголошеним 

суфіксом: Матвій — Матвіїв, Матвієва, Матвіеве; Григорій — Григоріїв, 

Григорієва, Григорієве. 



За допомогою суфіксів -їв-, -ов(а), -ов(е) творяться присвійні прикметники 

від іменників м'якої групи з основою на р і на м'який приголосний незалежно від 

наголосу: друкар — друкарів, друкарева, друкареве; слюсар — слюсарів, 

слюсарева, слюсаре-ве; коваль — ковалів, ковалева, ковалеве. 

3. За допомогою суфіксів -ин(ий), -їн(ий), -ач(ий) присвійні прикметники 

творяться від основ іменників, що означають назви тварин і взагалі живих істот: 

орлиний, солов'їний, кошачий, телячий. 

При творенні прикметників від іменників за допомогою афікса -ий- 

відбувається чергування приголосних: к-ч, д-ж, ц-ч: вовк — вовчий, ведмідь — 

ведмежий, заєць — заячий. 

Ці прикметники вживаються як у значенні присвійних, так і в значенні 

якісних. 

З префіксів, за допомогою яких творяться прикметники, слід відзначити 

такі: най-, пре-, -за-, перед-, без-, анти-, ультра-. 

1. Префікс най- служить для творення найвищого ступеня порівняння 

прикметників і тим самим виражає найбільшу міру якості, позначуваної 

прикметником, наприклад: Орден Леніна — то найвища з найдорожчих в 

житті нагород (П. Тичина). 

2. Префікс пре- вживається на означення збільшеної якості. Цей префікс 

книжного походження і тепер малопродуктивний. Кількість прикметників, 

утворених за допомогою цього префікса, незначна. До них належать, наприклад, 

слова: премудрий, прегарний, предобрий, презлий і ін. 

3. Префікс за- виражає ознаку, яка перевищує дану міру (завеликий, 

замалий, зависокий, занизький, заширокий, завузький), а в відносних 

прикметниках вказує на місце і простір (зарічний, загородній, зарубіжний). 

Префікс перед- означає час або порядок, наприклад: а) час передвесняний, 

передтравневий, передсвятковий, передзбиральний, передвечірній; б) порядок — 

передостанній. 

5. Префікс без- вказує на відсутність ознаки, вираженої прикметником: 



безбородий, безвусий, безголовий, безголосий, безрукий, безухий. 

6. Префікс анти- (латинського походження) своїм значенням відповідає 

нашому «проти»: антивоєнний, антисанітарний. 

7. Префікс ультра- своїм значенням близький до префікса «над»: 

ультракороткий, ультралівий, ультрареакційний, ультра-радикальний, 

ультрачервоний, ультрафіолетовий. Прикметники цього типу малопродуктивні. 

8. Префікс арх- (грецького походження) вказує на високий ступінь ознаки: 

архірозумний, архідивний, архісміливий, архібанальний.  

Суфікс -н(ий) уживається в переважній більшості якісних і відносних 

прикметників: дружний (спів), західний, мільйонний, принадний, природний, 

фабричний. 

Суфікс -н(ій) уживається порівняно в небагатьох прикметниках (переважно 

відносних): братній, всесвітній, городній, давній, житній, задній, крайній, літній, 

майбутній, матерній, незабутній, освітній, пізній, ранній, самобутній, суботній, 

хатній та ін. Суфікс -н(ій) уживається в усіх прикметниках прислівникового та 

іменникового походження, які мають перед цим суфіксом ж, ш: ближній, 

вчорашній, давнішній, домашній, дорожній, дружній (потиск руки), зовнішній, 

колишній, мужній, поздовжній, порожній, прийдешній, ранішній, сінешній, 

справжній, сьогоднішній, тутешній, художній, але — потужний. 

Примітка. У прикметниках, твірна основа яких закінчується на н, 

приєднання суфіксів -н(нй), -н(ій) викликає подвоєння н: знаменний, осінній, 

плинний, рамній, туманний. 

-АНН(ИЙ), -ЕНН(ИЙ), -АН(ИЙ), -ЕН(ИЙ) 

Прикметникові суфікси -анн(Ий), -енн(ий), які вживаються для 

підкреслення найвищої міри ознаки, пишуться з двома н: невблаганний, 

нездоланний, неоціненний, несказанний, нескінченний, страшенний (але жаданий). 

Подібні прикметники завжди мають наголос на суфіксі, що відрізняє їх від 

дієприкметників, утворених від дієслівних коренів за допомогою суфіксів -ан(ий), 

-ен(ий): бажаний, незлічений, неоцінений, неподоланий, несказаний, нескінчений. 

 



-ИЧН(ИЙ), -ІЧН(ИЙ) [-ЇЧН(ИЙ)] 

Складні суфікси -ичн(ий), -ічн(ий), [-їчн(ий)] виступають, як правило, у 

прикметниках, похідних від слів іншомовного походження; при цьому після 

кінцевого основи д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р уживається -ичн(ий): історичний, 

класичний, математичний, ортопедичний; після решти при голосних ічн(ий): 

академічний, анархічний, археологічний, епічний, ідилічний, органічний; після 

голосних -їчн(нй): архаїчний, героїчний, прозаїчний. 

-ИН, -ЇН 

У присвійних прикметниках, утворених від іменників першої відміни, після 

приголосних (крім й) пишеться суфікс -ин: баба — бабин, Галя — Галин, Коля — 

Колин, Маруся — Марусин, свекруха — свекрушин, тітка — тітчин; після 

голосних -їн: Марія — Маріїн, Софія — Софіїн. 

Примітка. Приголосні г, к (шк), х перед суфіксом -ин змінюються на ж, 

ч(щ), ш: Ольга — Ольжин, дочка — доччин, Мелашка — Мелащин, сваха — 

свашин. 

-ИН(ИЙ), -ЇН(ИЙ) 

У прикметниках із значенням присвійності, утворених від назв тварин, після 

приголосних (крім й) пишеться суфікс -ин(ий): бджолиний, голубиний, горобиний, 

качиний, орлиний; після голосних і апострофа -їн(ий): зміїний, солов'їний. 

-ИСТ(ИЙ), -ЇСТ(ИЙ) 

Суфікс -ист(ий) уживається в прикметниках після приголосних: барвистий, 

голосистий, іскристий, перистий (пірчастий; але перістий — рябий), 

променистий, урочистий; після голосних — -їст(ий): вибоїстий, гноїстий, 

двоїстий, оліїстий, троїстий. 

-ЕВ(ИЙ), -ЄВ(ИЙ), -ОВ(ИЙ) 

Суфікс -ев(ий) уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом 

м'який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає переважно на основу 

слова: березневий, грушевий, овочевий, ситцевий. У прикметниках, у яких перед 



суфіксом виступають м'які н, т або й, пишеться -єв(ий): алюмінієвий, дієвий, 

життєвий, значеннєвий, суттєвий. 

Суфікс -ов(ий) незалежно від наголосу вживається в прикметниках, які 

мають перед цим суфіксом твердий приголосний: вітровий, казковий, кварцовий, 

палацовий, святковий, службовий. Крім того, суфікс -ов(ий) уживається в 

прикметниках, які мають перед цим суфіксом шиплячий (ж, ч, ш, щ), м'який 

приголосний або й, причому наголос падає на закінчення: бойовий, гайовий, 

грошовий, дійовий, дощовий, життьовий, крайовий, нульовий, речовий, 

стильовий. 

-УВАТ(ИЙ) [-ЮВАТ(ИЙ)], -ОВАТ(ИЙ), -ОВИТ(ИЙ) 

Суфікс -уват(ий), а після м'яких приголосних -юват(ий), уживається в 

прикметниках на позначення певного вияву ознаки: горбуватий, круглуватий, 

синюватий, темнуватий, а також на виявлення невеликої міри,властивості, 

схильності до чогось, позначуваної іменниковою основою: дуплуватий, 

злодійкуватий, остюкуватий, піскуватий. 

Суфікс -оват(нй) уживається в прикметниках, якщо наголос падає на о: 

плисковатий, стовбоватий. 

Суфікс -овит(ий) уживається на означення високого ступеня вияву ознаки: 

гордовитий, грошовитий, талановитий. 

Прикметники з не пишемо разом, якщо: 

 без не прикметник не вживається: недбалий, неозорий, невсипущий; 

 до прикметника з не можна дібрати синонім: невеликий — малий; 

невисокий — низький, незрячий — сліпий. 

Окремо з не прикметники пишемо, якщо: 

 у реченні є протиставлення: не ледачий, а працьовитий; не широкий, а 

вузький; 

 прикметник є у реченні присудком: Я тут не самотній. (Є. Гуцало). 

Вуж не отруйний, не страшний нітрохи. (М. Рильський). 



Завжди пишемо разом прикметники з префіксом недо-: недовчений, 

недопечений. 

1.6. Написання н, нн у прикметниках 

Пишемо -нн- у прикметниках: 

 із суфіксом -н-, утворених від іменників з коренем на -н-: лимон — 

лимонний; день — денний; 

 з наголошеними суфіксами -енн-, -анн- (-янн-), що означають 

збільшену міру ознаки або неможливість дії: страшенний, здоровенний, 

незліченний, невблаганний. 

У прикметниках, утворених від іменників з допомогою суфіксів -н-, -ан- (-

ян-), -ин- (-їн-), пишемо -н-: мрійний, гречаний, качиний, зміїний. 

Разом пишуться: 

а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться 

разом: електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп), 

м'ясозаготівельний (м'ясозаготівля), радіофізичний (радіофізика), самохідний 

(самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем). 

б) Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та 

узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), 

легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), 

народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна 

поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), 

сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов'янський (східні 

слов'яни). 

в) Складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, 

деревообробний, карколомний, машинобудівний. 

Примітка. Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною 

пишуться через дефіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-

вимірювальний. 



г) Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: 

важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, в яких 

другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, 

новоутворений, свіжозрубаний, але: трохи вище зазначений (параграф), бо є 

пояснювальне слово. 

Примітка 1. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, 

як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з 

наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально 

протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, 

суспільно необхідний, хімічно зв'язаний. 

д) Складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне 

смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише 

звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають 

термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна 

(перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні 

(особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий. 

е) Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний 

літерами: двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип'ятирічний, але 125-

річний. 

є) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників 

(зокрема, ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): 

поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат). 

Через дефіс пишуться: 

а) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться 

через дефіс: віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський 

(генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний 

(соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер). 



Примітка. В окремих випадках, коли прикметник утворюється від 

сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москва-ріка — 

москворіцький. 

б) Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, 

якщо названі цими основами поняття непідпорядковані одне одному: аграрно-

сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, 

культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-

літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, 

плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-

політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, 

літературно-художній, народно-визвольний, підздлисто-болотний тощо; між 

компонентами цих складних прикметників, не з'єднаними в одне слово, можна 

вставити сполучник і: аграрний і сировинний, навчальний і виховний і под. 

в) Складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко): 

буколіко-романтичний, діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, 

механіко-математичний, політико-економічний. 

г) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: 

військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний 

Сучасні форми числівників творяться від основ простих числівників. До 

розряду простих числівників належать назви чисел першого десятка: один, два, 

три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять і числівники сорок, сто, 

тисяча. Ці числівники (крім сорок) успадковані від спільнослов'янської мови. 

Кількісні числівники 

Назви чисел другого десятка (11-19) разом з назвами десятків (20-90) і 

назвами сотень (200-900) в сучасній українській мові становлять групу складних 

кількісних числівників 

Числівники одинадцять-дев'ятнадцять у давньоруській мові як і в інших 

старих слов'янських мовах, являли собою сполучення числових назв на означення 

одиниць одінъ...девψть в називному відмінку за допомогою прийменника на 



(зверх) з формою міси відм. однини числівника десять (тобто десяте): одинъ на 

десяте, дъвђ на десяте, три на десяте, четыре (и) на десяте, пять на десяте і т. 

д. Слово десять у староруській мові мало менш абстрактне значення, ніж у 

сучасній мові. Воно сприймалось як десяток. 

Словосполучення типу одинъ (-а, -о) на десяте буквально означали: один (-

а, -о) зверх десятка, один (-а, -о) на десяткові, один (-а, о) понад десяток. 

Перша частина такого словосполучення відмінювалась і узгоджувалась з 

іменниками (одинъ на десяте человђкъ, дъва на десяте человђка, четыре на 

десяте человђци) або керувала ними (пять на десяте человђкъ). 

У процесі спілкування складові елементи словосполучення з’єднувались все 

тісніше, наголос закріплявся на одному складовому елементі на, словосполучення 

поступово перетворилося на слова. У зв’язку з цим ці слова зазнали значних 

фонетичних і граматичних змін. Складовий елемент десяте, який не мав на собі 

самостійного наголосу, зазнав фонетичної редукції. Голосний закінчення і 

кореневий голосний е спочатку редукувались і нарешті зовсім зникли. Звук с 

внаслідок асиміляції перетворився в ц. Приголосний т залишився м'який, бо 

зредукований голосний в кінці слова був переднього ряду. Десяте перетворилось в 

суфікс -дцять (десяте  десять  дьсять  дьцять  дцять) Так на протязі 

кількох століть складені числівники внаслідок стягнення складових елементів 

перетворились у складні. Утворені внаслідок стягнення складні числівники 

почали відмінюватись, як прості числівники п'ять, шість. 

У числівнику одинадцять звуки -н- основи один і прийменника на злилися 

в один звук. У російській мові маємо одиннадцать. На збереженні обох н мав 

вплив наголос, який в російській мові падає на перший складовий елемент цього 

числівника. У білоруській мові цей числівник має форму адзінаццаць. 

У сучасній українській і білоруській мові в числівникові дванадцять 

першим складовим елементом виступає, стара форма двоїни чол. роду два з 

(дъва). У давній українській мові була окрема форма двоїни для ж . р. і сер. роду 

— двђ (дъвђ), тобто як і в давньоруській мові. У російській мові в числівникові 

двенадцать закріпилась саме стара форма жіночого — серед нього роду двоїни. 



У числівнику тринадцять першим складовим елементом виступає в усіх 

слов'янських мовах стара форма жін. і сер. роду числівника три: укр. 

тринадцять; рос. тринадцять; білор. трынаццаць. 

У числівнику чотирнадцять перший складовий елемент — чотири втратив 

звук и. Це пояснюється прискореним темпом вимови числівників і переходом 

наголосу на його складовий елемент на. 

У числівниках п'ятнадцять, шістнадцять і дев'ятнадцять звук т в 

середині слів ствердів під впливом дальшого твердого приголосного звука н. 

У сучасній морфологічній будові числівників від одинадцяти до 

дев'ятнадцяти виявляється своєрідний принцип аглютинації, тобто склеювання 

складових частин: назва одиниці плюс невідмінюване слово на плюс відмінюване 

слово — дцять. 

У сучасній українській літературній мові числівники 11-19 мають такі 

форми: одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 

шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 

У давньоруській мові числівники двадцять, тридцять, як і числівники 

одинадцять...дев'ятнадцять, являли собою словосполучення, які в процесі 

розвитку мови перетворилися на слова. 

Поняття 20 виражалось словосполученням дъва (дъвђ) десяти (Н.в. двоїни). 

Поняття 30 виражалось словосполученням три десяте (або десяти). Десяте 

— форма Н.в. множини. Коли обидві складові частини цих числівників тісно 

сполучались між собою і утворили одне неподільне ціле, друга трискладова 

частина з кінцевим м'яким приголосним змінилась на суфікс -дцять. Ці зміни 

відбувались одночасно з відповідними змінами в числівниках одинадцять... 

дев'ятнадцять. Процес утворення -дцять (із десяти, десяте) в числівниках 

двадцять, тридцять проходив так само, як і в числівниках одинадцять... 

дев'ятнадцять. 



У числівнику двадцять в усіх слов'янських мовах першою складовою 

частиною виступає стара форма чол. роду числівника дъва, а в числівнику 

тридцять — форма жін. і сер. роду числівника три: укр. двадцять, тридцять; 

рос. двадцать, тридцать; білор. дваццаць, трыццаць. 

Так на протязі кількох століть внаслідок стягнення складені числівники 

дъва (дъвђ) десяти, три десяте(и) перетворилися в складні. 

Числівник сорок займає окреме місце в системі числівників 

східнослов'янських мов. 

Слово сорок вживається тільки в українській, російській і білоруській 

мовах. Отже, воно виникло на східнослов'янському ґрунті, від давнього 

слов'янського кореня. Етимологічно слово сорок зв'язане з «сорочка». Сорок є 

варіант чоловічого роду слова сорока, від якого утворилось слово сорочька — 

«спідня сорочка». Звідси — сорочькъ (сорочок). 

Слово сорок довгий час (до XVII ст.) вживалось як назва предмета і назва 

чотирьох десятків. Згодом слово сорок набуло значення чотирьох десятків і стало 

вживатись взагалі на означення числа 40. Таким чином, конкретна лічба стала 

абстрактною. 

В українських пам'ятках слово сорок в числовому значенні засвідчене з XIV 

століття. Наприклад, у грамоті 1359 р. Після XIV ст. числівник сорок в 

українській мові вживається послідовно. 

Сучасні українські форми числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, 

вісімдесят утворились відповідно з давніх сполучень назв одиниць п'ять... вісім з 

формою родового відмінка множини числівника десять (тобто десять). 

Ще в давньоруській мові ці словосполучення перетворились у своєрідні 

складні слова з єдиним наголосом. Головний наголос закріпився на кінці другої 

частини слова. Стались відповідні фонетичні і граматичні зміни. Втратилась 

м'якість приголосного в першій частині слова. 



Сучасні українські форми числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, 

вісімдесят відбивають рефлекси старих форм з втратою м'якості приголосних у 

першій складовій частині цих складних числівників. 

У старій українській мові, як і в давньоруській, числівник дев'яносто 

вживався у формі девятьдесятъ. Проте форму числівника девятьдесятъ ще в 

старій українській мові почала заступати нова форма — дев'яносто. У сучасній 

українській літературній мові вживається тільки форма дев'яносто. 

Сучасна форма сто утворилась із съто. Числівник сто, як і числівник 

дев'яносто, сприймався в старі часи як іменник середнього роду о-основи (пор. 

місто). 

У живій народній мові числівник сто до недавнього часу був найбільшою 

одиницею числення. В західноукраїнських діалектах і тепер можна зустріти лічбу 

сотнями. Слово сто часто вживається в значенні — дуже багато. Наприклад: сто 

раз говорити, сто сот раз і ін. 

Сучасна форма двісті є закономірним розвитком старої форми дъвђ сътђ. 

У російській мові маємо двести. У зв'язку із зникненням категорії двоїни в 

російській мові (XVI ст.) в кінці цього слова закріпилось и. 

Числівники триста, чотириста — це результат сполучення форм Н.в. жін.-

серед, роду числівників три, чотири з формою наз. відмін, множ. сер. роду 

числівника съта. 

У західноукраїнських діалектах ці числівники вживаються і в 

невідмінюваних формах, але їх уже заступають загальнонародні форми триста, 

чотириста. 

Слова, що виражають назви сотень, від п'ятисот до дев'ятисот включно, в 

старій українській мові, як і в давньоруській та старослов'янській мовах, являли 

собою сполучення назв одиниць п'ять... дев'ять з формою Р.в. множини 

числівника съто (п'ять... дев'ять сотень, як п'ять... дев'ять літ). Складові 

частини цих числівників сприймались як окремі слова. Тому м'якість звука т в 



першій частині кожного з цих числівників зберігалась дуже довго. У російській 

мові вона зберігається й тепер. 

Слово тисяча раніше сприймалося як іменник жіночого роду а-основи. 

Числівник тисяча ще й тепер зберігає категорію роду і форми числа. Але 

значення предметності в слові тисяча вже ослаблене. 

Слово мільйон утворилось від кореня латинського слова mille — тисяча. 

Вперше появилося слово мільйон у XIV ст. у Фландрії і Нідерландах, де в той час 

були найрозвиненіші фінансові операції. Згодом, коли грошовий обіг країн світу 

швидко зріс, слово мільйон стало інтернаціональним. Слово мільйон вживалось і 

для позначення чисел вищого порядку. Слово мільйон яскраво показує процес 

абстрагування від конкретного до загального. Тут ще виразно виступає 

предметно-збірне позначення множинності, але в той же час яскраво виступає і 

тенденція абстрагування. 

Слово мільярд появилося в Європі в XIX ст. для позначення тисячі 

мільйонів. Паралельно із словом мільярд для позначення цього числа вживалося і 

слово більйон (з бі-мільйон, тобто двічі мільйон). Тепер це слово майже не 

вживається. Його цілком заступає слово мільярд. 

Мільйон, мільярд і інші позначення великих величин ще сприймаються 

нами, як предметно-збірні позначення множинності. Вони мають усі ознаки 

іменників. 

Складені числівники у давньоруській і в старій українській мові 

утворювались шляхом з'єднання простих і складних числівників за допомогою 

сполучників і прийменників. 

Збірні числівники 

Збірні числівники творяться від основ кількісних числівників. 

Збірний числівник двоє — це стара форма середнього роду цього 

числівника, який у давньоруській мові мав форму: дъвои, дъвоя. Числівник двоє 

означає дві особи або два предмети. 



Поряд із числівниками два, дві, двоє в українській мові вживаються 

числівники обидва, обидві, оба, обі, обоє, обадва, обідві. Ці числівники займають 

проміжне становище між кількісними і збірними числівниками. 

Сучасні форми числівника обидва, обидва, обидві, обидві утворились із 

старих форм цього числівника обадъва (чол. р.), обђдвђ (жін. і сер. р.). 

Числівник обоє являє собою форму сер. р. цього числівника, який у 

давньоруській мові мав форми: обои, обоя, обок. 

Числівник обидва, обидві, як і латинське uterque, означає: той і другий. У 

сучасній українській літературній мові форми обидва, обидві, обоє вживаються 

досить часто, останні форми — діалектні. 

Числівник троє являє собою розвиток старої форми сер. р. цього 

числівника, який у давньоруській мові мав форми: трои, троя, трок. 

Збірний числівник четверо утворився від тієї ж самої основи, що й 

порядковий числівник четвертий: четвер + (т) + ий — четвер + о. 

У дальших збірних числівниках, починаючи з числівника п'ятеро, виступає 

суфікс збірності -ер-, який є характерною ознакою збірних числівників. 

Усі збірні числівники, починаючи з числівника п'ятеро і далі, творяться від 

основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса збірності -ер- + о. 

На закріплення суфікса -ер- у всіх збірних числівниках, починаючи з 

п'ятеро і далі, очевидно, мала вплив форма збірного числівника четверо. Від 

кількісних числівників, які ще не втратили ознак іменників, збірні числівники не 

творяться. До таких числівників належать: сорок, тисяча, мільйон, мільярд і ін. 

Збірні числівники в українській мові дуже поширені. Вони вживаються і в 

сполученні з іменниками і самостійно. Іменники опускаються в реченні в тому 

разі, коли про них можна легко Догадатися із контексту, наприклад: семеро 

одного не ждуть. 

В українській мові збірні числівники можуть вживатися із суфіксом 

пестливості -ко, -єчко: двойко, двійко, двоєчко, трійко і под. Наприклад: Як ми 



любилися двоєчко (Метлинський); Ото було тими вечорами, довгими, осінніми, як 

вже стомить мене робота, заберу обойко... (М. Вовчок). 

У тісному зв'язку із збірними числівниками стоять і слова, що передають 

поняття розподільності. У сучасній українській мові окремих форм для 

розподільних числівників нема. Для передачі поняття розповідальності 

використовуються кількісні і збірні числівники в сполученні з прийменниками, 

наприклад: по одному, по двоє, по троє і т. д. 

Дробові числівники 

Дробові числівники виражають частини від цілого і синтаксично являють 

собою сполучення кількісних числівників з відповідними порядковими 

числівниками. Наприклад: одна п'ята (
1
/5) ; дві четвертих (

2
/4); сім десятих (

7
/10); 

дев'ять двадцятих (
9
/20); десять сьомих (

10
/7) і ін. 

У сучасній українській мові, як і в російській, дробові поняття можуть 

виражатися окремими словами (пів, півтора, чверть), які не становлять собою 

сполучення кількісних числівників з порядковими. 

Числівник пів, сполучаючись з іменниками, виступає як головна частина 

словосполучення. Цей числівник зливається з іменником в одно ціле. Він керує 

родовим відмінком з'єднаного з ним іменника, наприклад: півдня, піввідра, 

півроку, піваркуша, пів’яблука та ін. Але є й такі форми: південь, північ. Тут 

другий складовий елемент виступає в формі називного відмінка іменника. Усі ці 

слова переходять у категорію іменників. 

Числівник пів має одну форму для всіх відмінків. Друга ж частина 

сполучення відмінюється на загальних підставах. 

Абстрактне число 
1
/2 виражається іменником половина. 

Числівники типу 2
1
/3, 3

1
/2 і т. д. виражаються кількісними числівниками в 

сполученні з іменником половина. Наприклад: 2
1
/2— два з половиною, 3

1
/2 — три з 

половиною і т. д. 



Числівник півтора утворився з полъ + вътора. Друга складова частина 

(вътора) цього дробового числівника — це родовий відмінок однини чол. і сер. р. 

короткої форми числівника въторъ. Цей числівник має ще одну форму, а саме — 

півтори, яка являє собою сполучення пів з формою род. відм. одн. жін. роду — 

втори: поль въторы. 

Таким же способом утворювались і інші складені дробові числівники. Вони 

складалися з пів + відповідний порядковий числівник. 

Утворення типу півтора в старі часи були дуже поширені. 

Неозначені числівники 

Утворення неозначених числівників проходило аналогічний шлях з 

утворенням прислівників. 

Неозначені числівники типу мало, багато, чимало і под. утворились із 

«доприслівникових іменників». Слова мало, чимало, скільки, стільки і под. мають 

ту властивість, що сполучають значення числівників з функціями прислівників, а 

деякі з них навіть мають ознаки прикметників. Отже, коли ці слова показують 

кількісні відношення, вони віддаляються від прислівників і втрачають функцію 

присудка, тобто вони переходять в категорію числівників. 

За своєю морфологічною будовою неозначені числівники типу мало, 

багато, чимало і под. являють собою ніби закам'янілу коротку форму знахідного 

відмінка однини прикметників середнього роду на -о. 

Слово кільканадцять (поверх десятка) утворене тим же способом, що й 

одинадцять…дев'ятнадцять, а кількадесят (кілька десятків), як вісімдесят. Ці 

старовинні форми неозначених числівників вийшли вже з ужитку. 

Порядкові числівники 

Порядкові числівники утворюються без суфіксів від основ відповідних 

кількісних числівників за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. 

Тільки порядкові числівники перший, -а, -е і другий, -а, -е мають інші основи, ніж 

відповідні їм кількісні числівники один, -а, -о і два, дві. У числівниках третій, -я, 



-є, четвертий, -а, -е основи відповідних кількісних числівників три і чотири 

виступають у трохи зміненому вигляді. 

Сучасна форма числівника перший, -а, -е в українській мові є новотвором. 

Числівник перший, -а, -е утворився з основи порівняльного ступеня цього 

числівника: пьрв + іш + ий. Звук ь у слабкій позиції зник. Збіг приголосних в 

незвичній групі рвш спричинився до втрати середнього звука в, залишилось рш. 

Отже: пьрв-ьш-ий  первш-ий  перший. Сучасна форма числівника другий в 

українській мові утворилася із форми старого числівника другъ + и, а не від 

въторъ, хоч від основи вътор- в українській мові утворилося чимало слів, 

наприклад: вторити, повторювати, вівторок та ін. 

Порядкові числівники перший і другий виділяються в системі порядкових 

числівників. Сучасна система порядкових чкслівників — це явище пізніше. А 

числівники перший і другий є найстаріші члени ряду порядкових числівників. Про 

це свідчить, наприклад, той факт, що числівники перший і другий в різних мовах 

найбільше різняться своїми основами. 

Кількісному числівнику три відповідає порядковий числівник третій, 

третя, трете. 

У західноукраїнських діалектах зустрічаються форми цього числівника на -

ий, -а, -е і на -ій, -я, -є, тобто третій, третя, третє і третий, трета, трете. 

Сучасна форма числівника четвертий утворилась із старої форми 

четвьртъ. 

Корінь цього слова — четвер- (ер тут частина кореня, а не суфікс). Отже, 

порядковий числівник четвертий утворився від того самого кореня, що й збірний 

числівник четверо. 

Порядкові числівники, починаючи від п'ятий і по дев'яностий (за винятком 

числівника сороковий), утворюються від основ відповідних кількісних 

числівників через додавання прикметникового закінчення -ий, -а, -е. 



При утворенні порядкових числівників від п'ятий по тридцятий кінцевий 

м'який приголосний (т) основи відповідних кількісних числівників замінюється 

на твердий приголосний. 

У порядковому числівнику шостий звук о після шиплячого розвинувся з 

давнього е, що стояв перед дальшим твердим складом. 

У числівнику сьомий звук о виступив на місці давнього є за аналогією до 

шостий, восьмий. 

В числівнику восьмий звук о зберігся без переходу в і бо умов для такого 

переходу тут не було. 

Порядкові числівники п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, 

вісімдесятий, дев'яностий утворюються через додавання закінчення -ий, -а, -е до 

форм називного відмінка відповідних кількісних числівників (де друга складова 

частина десят (з десятъ) являє собою стару форму родового відмінка множини 

від числівника десять). Отже: п'ятдесят — п'ятдесятий, -а, -е; шістдесят— 

шістдесятий, -а, -е; сімдесят — сімдесятий, -а, -е; вісімдесят — вісімдесятий, -

а, -е; дев'яносто — дев'яностий, -а, -е. 

Порядковий числівник дев'яностий, -а, -е утворюється від кількісного 

числівника дев'яносто через заміну його закінчення -о на закінчення -ий, -а, -е. 

Порядковий числівник сотий, -а, -е утворився від основ кількісного 

числівника сто за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. Звук основи 

ъ, будучи в сильній позиції (під наголосом і перед дальшим слабким 

зредукованим) переходить в о. Так, сът  сот + ий. 

Порядкові числівники від двохсотий, по дев'ятисотий утворюються 

шляхом сполучення форми родового відмінка відповідного кількісного 

числівника з порядковим числівником сотий, -а, -е; (двохсотий, -а, -е; 

трьохсотий, -а, -е; чотирьохсотий, -а, -е; п'ятисотий; -а, -е; шестисотий, -а, -е; 

семисотий, -а, -е; восьмисотий, -а, -е; дев'ятисотий, -а, -е). 



Порядкові числівники тисячний, -а, -е, мільйонний, -а, -е, мільярдний, -а, -е 

утворюються від основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса 

-н- та закінчення -ий, -а, -е: тисяча — тисячний, -а, -е, мільйон — мільйонний, -а, 

-е, мільярд — мільярдний, -а, -е. Порядкові числівники понад мільярдний в 

сучасній мові майже не вживаються, бо заступаються різними скороченнями. 

Якщо кількісний числівник складається з кількох чисел, то при утворенні 

порядкового числівника тільки останній числівник має порядкову форму і 

узгоджується з означуваним словом. Усі ж інші числівники залишаються в формі 

звичайних кількісних числівників і не змінюються; наприклад: тисяча дев'ятсот 

п'ятдесят дев'ятий рік. 

У складних числівниках після першої частини м’який знак не пишеться: 

шістнадцять (але шість ), дев’ятсот (але дев’ять ), п’ятдесят (але п’ять ). 

Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний 

пишуться одним словом. Перша частина них стоїть у Р.в. (крім сто і дев’яносто). 

Наприклад: трьохсотий, п’ятимільйонний, десятитисячний, 

тридцятимільярдний. Але: стотисячний, дев’яностомільйонний. 

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не 

змінюється: тридцятий, тридцятого, тридцятому, сімдесятий, сімдесятого, 

сімдесятому. 

На початку складних прикметників та іменників пишеться одно-, дво-, три-, 

чотири- перед приголосними: двоповерховий (не двохповерховий!), трикутний ( 

не трьохкутний!), чотириколесний. 

План лекційного заняття № 6 

Тема. Займенник як частина мови. Дієслово як частина мови. Прислівник як 

частина мови. Службові частини мови. Вигук. 

Мета систематизувати знання про дієслово та займенник, їх граматичні категорії; 

перевірити рівень засвоєння знань про прислівник та службові частини мови; 



розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення можливостей 

засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності застосування методів та 

прийомів під час засвоєння та порівняння частин мови, метод проектів 

Дидактичні засоби навчання:  слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 
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План 

 1. Займенник: лексичне значення та його граматичні категорії. 

1.1.Розряди займенників. 

1.2  Правопис неозначених займенників. 

2. Дієслово як частина мови: лексичне значення та його граматичні 

категорії. 

2.1  Дієслово як частина мови: лексичне значення та його граматичні категорії. 

2.2  Категорія часу дієслова. Дієвідмінювання. 

2.3 Категорія особи, роду і числа 

  3.Дієслівні форми : дієприкметник та дієприслівник 

3.1    Значення дієприкметника. Творення дієприкметників 



3.2   Значення дієприслівника.  Творення дієприслівників недоконаного і доконаного 

виду 

  4. Прислівник 

4.1 Способи творення прислівників. 

4.2  Правопис прислівників разом, окремо і через дефіс. 

Лексико-граматичні особливості займенників зумовлюють і своєрідність їх 

вживання в мові. Узагальненість значення займенників потребує вживання їх 

після імен, на які вони вказують. Наприклад: Сонце ще світило по-літньому, 

теплом дихала настояна на травах та квітах земля, а до лісу вже підкрадалася 

багряна осінь. Вона почервонила тремтливі осики, наклала жовтизну на 

тендітні листки-монетки беріз, перекувала на пощерблені бляшанки листки дубів 

(Ю. Збан.). 

У діловому мовленні, де будь-яка двозначність зовсім неприпустима, 

займенники, що належать до назв осіб, часто супроводжуються пояснювальними 

іменами: Слідством встановлено, що він, Василь Васильович Кривунець, завчасно 

повідомив його, Петра Дем'яновича Сороку. В усному ж мовленні або в 

учнівських письмових роботах таке вживання Займенників небажано. 

Не всі займенники однакові щодо вираження смислового значення. Так, 

займенники я, ти, він, порівняно з іншими мають більш конкретне смислове 

значення. Займенник я завжди означає того, хто говорить, чи того, до кого 

звертаються; він — особу або предмет, про який іде мова. Займенники той, хто 

характеризуються великою узагальненістю, свідченням цьому є вживання їх у 

прислів'ях і приказках, у яких узагальнено життєвий досвід, глибоку мудрість 

народу. Наприклад: Хто добре вчиться, той буде й добре робить; Гарно того 

вчити, хто хоче все знати; Хто знання має, той мур зламає. 

У ліричних творах часто вживається займенник я. Так зване ліричне я 

виконує стилістичну функцію особливої виразності у вірші. Найяскравіше 

виявляється ліричне я в усіх своїх художніх якостях на початку твору або строфи 

чи іншої текстуально завершеної одиниці, наприклад: 

Як не горю —  



Я не живу,  

Як не люблю —  

Я не співаю.  

Але цього  

Я ще не знаю,  

Бо завжди я —  

Як полум'я  

(Павло Тичина). 

В усній розмовній мові, а відтак, і в діалогічній мові художніх творів 

нерідко використовується форма займенника 1-ї особи однини в давальному 

відмінку мені з метою підкреслення наказу, вимоги тощо: Хома, не гаючись, 

проінструктував їздових, як належить триматись. На Каленика посварився: 

— Чортом мені дивись! 

— Єсть! — промимрив Каленик (О. Гонч.). 

Займенник ти в усній розмовній мові нерідко вживається в особливому 

узагальненому значенні, тобто в устах персонажа він не вказує на відношення до 

другої особи, а вносить у розповідь своєрідний відтінок інтимності: Юрій! — 

гукнув він, лежачи над струмком.— Справжній тобі нарзан! П'єш і ще хочеться 

(О. Гонч.). 

Займенник ти вживається також як компонент розмови персонажа із самим 

собою. У мові художніх творів цей стилістичний засіб використовується з тим, 

щоб надати висловлюванню забарвлення особливої ліричності та емоційної 

насиченості. Наприклад: Що власне сталося? — думав Сагайда, крокуючи 

вулицею Грінави.— Чому тобі такою особливою, багатозначною видається ця 

сьогоднішня розмова в словацькій хаті? Ну, закликали тебе, ну, привітали. 

Зрештою звичайнісінька річ... Але чому ж ти вийшов звідти такий 

розхвильований? Яким зіллям тебе напоїли в отій убогій світлиці, розмальованій 



до самої стелі буйним виноградом! Ідеш і не чуєш землі під собою... Ідеш і 

дзвенить тобі весь час у вухах ніжно слово: — Братку! (О. Гонч.). 

Займенник ти може вживатися замість займенника він, щоб посилити 

психологічні мотиви у змісті висловлювання: Щастя твоє, що автомат у мене 

був за спиною! — 3 веселими погрозами думав телефоніст. — А то я б тобі 

показав... І де він тут узявся? (О. Гонч.). 

Займенник ти за певних умов уживання може набувати експресивного 

відтінку: Хаєцький не міг далі байдуже дивитись на його самокатування. Він 

кинув батіжок, плюнув у долоні: Ех, ти, Європа!.. Дай-но я цюкну! (О. Гонч.). 

Займенник ви, залежно від контексту, то наповнюється холодною 

ввічливістю, то вказує на шанобливе ставлення, то надає розмові жартівливого, а 

часом іронічного забарвлення наприклад: Міномети стояли на вогневій, мов 

панянки: всі під кокетливими парасольками, що захищали їх від дощу. Бійці до них 

звертались, як до панянок, тільки на «ви»: 

— Дозвольте перевірити ваш приціл... 

— Дозвольте вас протерти банником... (О. Гонч.). Займенник воно може 

мати стилістичні відтінки: 1) співчуття: Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина 

годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку під снопом (Т. Ш.). 2) ласкавості, 

пестливості: Тшто знову зиркнув на мене: «Оце ж написало воно якусь п'єсу, і її 

поставлять у школі» (М. Ст.). Воно й училось нівроку йому, страх ят до книжки 

було: чита, одно чита... (А. Тесл.); 3) зневаги: Ти йтну стрижене, а воно тобі 

голене (Присл.). 

Слово воно може вживатися і як частка: ...не так воно робиться, як нам 

хочеться (Т. Ш.). У ролі частки нерідко виступає і займенник собі, що створює 

колорит усної, вільної, невимушеної розповіді, концентруючи увагу на слові, при 

якому стоїть: Од зіроньки до зіроньки сидять собі у вдівоньки. Сидять собі, 

розмовляють... (Т. Ш.). Ти нехай собі як знають... (П. Т.). Було собі два брати — 

один убогий, а другий багатий (Нар. тв.). 

У відповідному контексті набувають емоційного забарвлення і неозначені 

займенники: На той час суддями були якіїсь два осли... (Л. Гл.). 



Присвійні займенники мій, наш у розмовній мові і в мові творів художньої 

літератури нерідко вживаються для зосередження уваги на предметі розмови: 

Усміхнувся мій Ярема, Тяжко усміхнувся; Іде софі наш Ярема, Нічого не бачить 

(Т. Ш.). Москва наша люба, Москва наша славна, красою ти дужа, ділами 

преславна (П. Т.). 

Займенники пишемо разом: 

 із частками ні-, аби-, де-, -сь: ніхто, ніякий, щось, хтось, абищо, 

абискільки, дечий, декотрий. 

Окремо: 

 якщо між частками і займенником уживається прийменник: ні до кого, 

ні з чим, де у кого, будь з яким, аби в якому, будь за ким. 

Через дефіс: 

 із частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-: будь-хто, будь-що, який-

небудь, чий-небудь, казна-скільки, казна-що, хтозна-який, хтозна-чий. 

 

Дієслово – повнозначна частина мови, яка означає поняття дії як процесу і 

виражає її за допомогою граматичних форм часу, особи, способу, стану, виду, а в 

окремих випадках – роду і числа. 

Поняття дії, що її визначає дієслово – широке: 

 реальна фізична дія (писати, малювати); 

 стан предмета (лежати, хотіти); 

 становлення (зміни) предмета (старіти, худнути); 

 рух у просторі (летіти, йти); 

 мислення (думати); 

 діяльність органів чуття і вираження емоцій (шанувати). 

Дія, виражена дієсловом – динамічна, активна ознака, яка властива предмету у 

процесі його становлення – і розгортання у часі. Ось чому дієслово – передусім 

часова (темпоральна) частина мови і саме динамічна ознака відрізняє його від 

прикметника та прислідника, в яких ознаки статичні (зелений – зелено - зеленіти). 



Цією ж ознакою дієслово відрізняється від іменника, який може означати дію, але 

не виражає її перебігу (збирання, переробка). 

Дієслово як частина мови об”єднує в складну систему такі загальні граматичні 

форми: 

а) ОСОБОВІ (дієвідмінювані) – що змінюються за способами, часом, особами, 

родами. 

б) ВІДМІНЮВАНІ – дієприкметник, що змінюється за прикметниковою 

парадигмою, узгоджується з іменником в роді, числі, відмінку. 

в) НЕВІДМІНЮВАНІ – інфінітив, дієприслівник, дієслівні форми на но-, то-. 

Усі ці форми об”єднуються в єдину дієслівну систему спільністю загального 

граматичного значення процесуальності, категорій виду, стану, лексико-

синтаксичних ознак перехідності – неперехідності, можливістю пояснюватись 

прислівником. 

Особові форми у реченні виступають у функції присудків. Дієприкметники, 

як одиничні, так і в звороті, виступають у ролі означення, рідше – іменної частини 

складного присудка (Тепле повітря було настояне пахощами трав); інколи – 

підметом (Відпочиваючі зібрались у групку). Дієприслівник, як одиничний, так і в 

звороті, виступає обставиною (Ліс стояв, нахилившись під вагою мокрого листу). 

Інфінітив (неозначена форма) означає дію узагальнену, безвідносну до 

способу, часу, особи, числа (працювати, мріяти, йти). Семантикою інфінітив 

наближається до іменника зі значенням дії. Він, як і віддієслівний іменник, 

називає дію, процес, поза зв”язком з її виконавцем (суб”єктом), але іменник 

означає опредмечену дію, а інфінітив – дію як процес. За походженням інфінітив є 

застиглою формою іменника, який, втративши іменне відмінювання, зберіг 

функціональну спорідненість з іменником. Як форма називного відмінка є 

початковою формою для іменника, так інфінітив – початкова форма дієслова. 

Інфінітиву властиві такі граматичні ознаки: 

1. вид (казати - сказати); 



2. перехідність –неперехідність (ходити - носити); 

3. стан: 

4. активний (робити, читати); 

5. пасивний (вариться); 

6. зворотно-середній (одягатися). 

Інфінітив твориться за допомогою суфіксів –ти, -ть. 

Синтаксичні функції інфінітива 

1. Підмет (Жити – вітчизні служити). 

2. Присудок або присудкове слово (Василько став розгрібати багаття). 

3. Головний член в інфінітивному реченні (Не забути тих ночей ніколи). 

4. Неузгоджене означення (Сагайда подав команду в”ючитись). 

5. Додаток (Загадала збирати). 

6. Обставини мети (Черниш зупинився перепочити). 

Дієслівні форми творяться від основи інфінітива і від основи теперішнього 

часу. 

Від основи інфінітива творяться: 

1. форми дієслів минулого часу (ходив); 

2. умовного способу (ходив би); 

3. дієприкметники минулого часу (читаний, мелений); 

4. дієприслівники доконаного виду (читавши, зробивши). 

Основа теперішнього часу виділяється виокремленням у формі ІІІ особи 

однини теперішнього часу закінчень – уть, -ать. 

Від основи теперішнього часу творяться: 

1. особові форми дієслів теперішньго часу, майбутнього часу, доконаного 

виду (принесу); 

2. дієприкметники теперішнього часу (танцюючий); 

3. дієприслівники недоконаного виду (танцюючи). 

Категорія часу виражає відношення дії до моменту мовлення. В основі даної 

категорії – розуміння часу як об”єктивно-реальної форми буття. Людина сприймає 



нескінченність об”єктивно існуючої матерії в окремих процесуальних виявах: 

виникнення, становлення, тривання і переходу в нову якість. Дієслова є назвами 

дій або динамічної ознаки. Становлення і тривання динамічної ознаки 

сприймається мовцем як вияв процесуальності з властивою для неї часовою 

перспективою. Ця часова перспектива в дієслові пов”язується з моментом 

мовлення про дію: дія збігається з моментом мовлення про неї або відбувається не 

водночас з моментом мовлення. 

У сучасній українській літературній мові дієслова мають значення чотирьох 

часів: теперішнього, майбутнього, минулого і давноминулого. Всі часи різняться 

за значенням і мають виразні морфологічні ознаки. чАсові значення виражаються 

в дійсному способі, умовний і наказовий способи часу не виражають. Категорія 

часу тісно пов”язана з категорією особи і виявляється в особових родових формах. 

Дієприкметник і дієприслівник зберігають значення часу і виду тієї основи, від 

якої творяться або виражають час відносно основної дії. 

Теперішній час 

Теперішній час означає дію, що відбувається у момент мовлення або 

збігається з моментом повідомлення про неї. 

Дієслова у теперішньому часі виражають: 

а) дію, що збігається з моментом мовлення про неї (Я пишу тобі знову, друже 

мій); 

б) дію тривалу або постійну (Споконвіку Прометея там Орел карає, що день 

боже довбе ребра й серце розбиває); 

в) дію, що є властивістю істоти або предмета (В селі встають рано). 

Форми теперішнього часу утворюються приєднанням до основи теперішнього 

часу закінчень, які водночас є морфологічними показниками особи і числа для 

дійсного способу. 

І дієвідміна 

Одн.      Множ. 



І -у (-ю) несу, питаю -емо (-ємо) несемо, 

питаємо 

ІІ -еш (-єш) несеш, 

питаєш 

-ете (єте) несете, питаєте 

ІІІ -е(-є) несе, питає -уть (-ють) несуть, 

питають 

ІІ дієвідміна 

Одн.      Множ. 

І -у(-ю) мовчу, стою -имо (-им), -їмо (-їм) 

мовчимо, стоїмо 

ІІ -еш (-єш) мовчиш, стоїш -ите (їте) мовчите, стоїте 

ІІІ -ить (їть) мовчить, стоїть -ать (ять) мовчать, 

стоять 

Функціонування форм теперішнього часу грунтується на розмежуванні двох 

первинних значень: 

1. теперішнього актуального (власне теперішнього); 

2. теперішнього неактуального (невласне теперішнього). 

Теперішній актуальний час позначає реальний збіг виконаної дії або 

перебігу стану з моментом мовлення (Ти плачеш, дівчино? Хіба я плачу?). Це 

форма, що виступає засобом вираження конкретної часової локалізації 

процесуальної ознаки. 

Теперішній неактуальний час має значення, пов”язані з вираженням дій, 

станів, відношень, які не мають часових обмежень, конкреної локалізації у зв”язку 

з моментом мовлення. До цих значень належать: 

найвиший ступінь часового узагальнення, позачасовий вияв постійних 

закономірностей або тих чи інших ознак. (Земля обертається навколо своєї осі 

протягом 24 годин). 



звичність (узуальність) процесуальних ознак, що виходять за межі 

конкретного епізоду і відображають досвід одного мовця або колективу людей (Я 

вранці голос горлиці люблю). 

Коментування дій у сценічних ремарках та інших поясненнях (Лукаш хоче 

надрізати ножем березу, щоб сточити сік, Мавка кидається і хапає його за 

руку). 

Минулий час 

Минулий час позначає процесуальну ознаку, що передає момент мовлення. 

Форми минулого часу утворюються від основи інфінітива за допомогою суфікса –

в/-л або нульової морфеми за правилами: при творенні форми чоловічого роду від 

основи інфінітива на глосну, то форма чоловічого роду має нульовий суфікс 

(нести – ніс, текти - тік). 

Форми жіночого і середнього роду, форма множини творяться за допомогою 

суфікса –л (писала, - о, -и; везла – о, -и). 

Значення форм минулого часу залежить від їх видових характеристик дієслова 

доконаного виду позначають: 

1. завершені дії або стани, результати яких наявні у момент мовлення (Чей, прослала 

нива Чорне полотно. Ллється жовта злива – сіється зерно); 

2. завершені дії або стани, що відбувалися в минулому і не пов”язані з моментом 

мовлення (Ревнули гармати, і снаряди полетіли через партизанські голови 

вперед). 

Давноминулий час 

Давноминулий час утворюється поєднанням допоміжного дієслова бути у 

формі минулого часу і повнозначного дієслова у тій же формі. У складі 

аналітичної структури допоміжне дієслово має функцію форманта, за допомогою 

якого одна з двох минулих л\дій позначається як попередня, тобто 

передминула (Спершу був криком напустився на них, але вгамували його образу). 

Майбутній час 



Основне значення форми майбутнього часу – вираження процесуальних ознак, 

що реалізуються як дії або стани після моментумовлення. Розрізняють форму 

майбутнього часу дієслів доконаного і недоконаного виду. 

Майбутній час доконаного виду – це форма, абосолютно тотожна щодо 

вираження з формою теперішнього часу (несу - принесу). 

Майбутній час недоконаного виду існує в аналітичній і синтетичній формах. 

Аналітична форма утворюється поєднанням дієслова бути у формі 

майбутнього часу й основного дієслова недоконаного виду у формі інфінітива 

(буду говорити, будеш говорити, будеш співати, будете ходити). 

Синтетична форма твориться від інфінітива недоконаного виду додаванням 

суфікса –м, що являє собою залишок архаїчного допоміжного дієслова яти– та 

особових закінчень (казатиму, казатимеш). 

3. Категорія особи, роду і числа 

Категорія особи – словозмінна категорія, що позначає зв”язок процесуальної 

ознаки з її носієм у дієсловах теперішнього і майбутнього часу дійсного і 

наказового способу і виражає це значення на основі розмежування І, ІІ, ІІІ особи 

однини і множини. 

Дієслова минулого часу й умовного способу не мають граматичних засобів 

вираження особи. Синтаксичними показниками тут виступають займенники (Я 

писав, ти писав …). Такі форми називають аналітичними особовими формами 

мунулого часу й умовного способу. 

Форма І особи однини вказує на те, що носієм дії є мовець (Розпочну я краще 

писати новий сценарій про народ). 

Форма ІІ особи однини позначає дію, що виконується адресатом 

мовлення. (Ти надто любиш спів дзвінкоголосий Минулих днів і показних епох…). 

Форма ІІІ особи однини означає дії або стани, не пов”язані ні з мовцем, ні з 

адресатом мовлення. (Вода ллється у відра срібним струмком). 



За відношенням до учасників комунікативної ситуації особові форми 

означають: 

безпосередніх учасників спілкування (І і ІІ особи множини); 

особи та предмети, про які повідомляється в процесі спілкування (ІІІ особа 

однини і множини). 

Особові форми дієслова утворюють дійсний і наказовий спосіб, виражаються 

за допомогою особово-числових закінчень дієслів теперішнього часу, а також 

наказового способу. Особові дієслівні форми узгоджуються з відповідними 

особовими займенниками. З іменниками - назвами процесуальних ознак 

поєднуються тільки форми третої особи. 

Дієслова з повною і частковою особовою парадигмою називають особовими 

або фінітними (лат. Verbum finitum – дієслівна форма, що має формально 

виражені значення часу, особи, числа). Особовим дієсловам протиставляються 

безособові. 

В особових формах дієслова виражається категорія числв, яка позначає один 

або кілька суб"єктів дії. 

Перша особа множини означає, що носіями процесуальної ознаки (дії, стану, 

відношення) є кілька осіб, до складу яких належить і мовець (Ми мовчимо – поезія 

і Я. Ми одна одній дивимось у вічі). 

Друга особа множини вказує на дію двох або більшої кількості 

адресатів (Розкажіть, розкажіть мені, хмари: В чого це тікаєте далі?) 

Третя особа множини означає, що реалізація процесуальної ознаки пов”язана з 

участю кількох суб”єктів (осіб чи предметів), про які повідомляєтся (Кравці 

лисицям хутра шиють, вітри на бурю грізно трублять). 

Особові форми дієслова вживаються і з вторинними значеннями: 

Форма І особи однини втрачає реальний зв”язок з мовцем як носієм 

процесуальної ознаки, набуваючи не пов”язаного з конкретною особою значення, 

зокрема у прислів”ях і приказках (Я його на полицю, а він пада на лавицю). 



Форма ІІ особи однини вживається: 

а) в узагальнено-особовому значенні, що характерно для прислів”їв і 

приказок (Чого навчишся замолоду, на старість не забудеш); 

б) у значенні І особи однини (Ідеш отак у дружному косарському товаристві 

і бачиш, ідучи, й вечірнє небо і ясну зорю, і її з грабельками на округлому дівочому 

плечі). 

Форма ІІІ особи однини вживається: 

а) в безособовому значенні (Вечоріє і темніє); 

б) позначає віднесеність дії до мовця (Заспокойся, донечко, матуся більше не 

сердиться на тебе = Заспокойся, донечко, я більше не серджуся на тебе). 

в) позначає віднесеність дії до адресата мовлення, зокрема в експресивному 

мовленні (Тут вибачиться треба перед усіма, а він на жарт усе переводить = а 

ти на жарт все переводиш). 

І особа множини позначає мовця, виступаючи у значенні авторського ми, яке 

кваліфікується також як так звана форма скромності (Відзначимо, між іншим, що 

цей тонкий і ніжний майстер слова, який вживав найласкавіші його відтінки, не 

був скупий і на дуже різкі, навіть лайливі вислови на адресу ворогів); Ця ж форма 

може мати узагальнено-особове значення (Як часто ми не можемо надати 

людині вчасно допомогу, підтримати її добрим словом); 

Друга особа множини функціонує як форма ввічливого звертання адресата 

мовлення (Скажіть, докторе, жити буду?) 

Форма третьої особи множини вживається в неозначено-особовому 

значенні (Де п”ють, там і б”ють). 

Категорія роду представлена у формах минулого часу й умовного способу, 

що пояснюється їх первинною дієприкметниковою природою. Вживання однієї з 

трьох форм роду (чоловічого, жіночого, середнього) в однині грунтується на 

узгодженні з іменником або особовим займенником (Вітер затих; Гроза минула; 

Сонце зайшло). Якщо суб”єкт процесуальної ознаки виражений особовим 



займенником (я, ти), то родова форма дієслова минулого часу мотивується 

семантичним узгодженням зі статтю позначуваної займенником особи (Я прийшов 

(прийшла)). 

Форма середнього роду закріплена за безособовими дієсловами й особовими, 

вживаними у безособових значеннях (Надворі світало). 

Безособові дієслова 

Не всі дієслова мають форми І, ІІ, ІІІ особи однини і множини. Вони 

утворюють окрему функціональну групу безособових дієслів, що позначають: 

а) бажання (хотітися, кортіти); 

б) міру наявності (бракувати, вистачати); 

в) успіх (таланити, щастити, везти); 

г) фізичний стан (морозити, лихоманити); 

д) явища природи (вечоріти, світати); 

е) дієслова на –ся, які керують іменниками у формі давального 

відмінка (сниться, п”ється, пишеться); 

з синтаксичного боку безособовість дієслів виявляється у відм\сутності 

граматичного підмета в реченнях, де присудок – безособове дієслово. Безособові 

дієслова функціонують як слов а з неповною парадигмою. Вони вживаються у 

формах інфінітива (Його починає морозити); третьої особи одинини теперішнього 

і майбутнього часу дійсного способу (Вечоріє. Незабаром смеркне); середнього 

роду однини умовного способу (Ми не збилися б з дороги, якби так рано не 

стемніло). 

Дієприкметник — особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або 

станом і поєднує в собі граматичні особливості дієслова і прикметника. 

Із дієслівних граматичних ознак дієприкметник має вид — доконаний або 

недоконаний та час — теперішній або минулий. 



Вид дієприкметника залежить від того дієслова, від якого він утворений. 

Порівняйте: планувати — планований (недоконаний вид), запланувати — 

запланований (доконаний вид). 

Час дієприкметника зумовлений тим, коли з'явилася ознака, на яку він вказує, 

— у минулому чи тепер: посивілий (минулий час), сивіючий (теперішній час). 

Як і прикметник, дієприкметник змінюється за родами (підкреслений, 

підкреслена), числами (підкреслені — множина), відмінками (Н.: почорнілий; Р.: 

почорнілого; Д.: почорнілому і т. д.); залежить від іменника (порівняйте: жовте 

листя; пожовтіле листя); у реченні виконує роль означення або присудка 

(Неподалік чорніє щойно зоране поле. Поле зоране вчасно.). 

На відміну від прикметників, дієприкметники називають не постійну ознаку, а 

тимчасову, пов'язану з дією. Порівняйте: тихий куток — стихаючий гомін; біла 

стіна — побілена стіна. 

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від основи 

теперішнього часу дієслів недоконаного виду(форма третьої особи множини без 

закінчення) за допомогою суфіксів: для дієслів І дієвідміни -уч- (-юч-), 

для дієслів II дієвідміни — ач- (-яч-): 

Ріж[уть] + уч(ий) — ріжучий, 

пала[ють] + юч(ий) — палаючий, 

леж[ать] + ач(ий) — лежачий, 

го[ять] + яч(ий) — гоячий. 

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від основи неозначеної 

форми (відкидання від інфінітива кінцевого -ти-) тільки неперехідних дієслів 

доконаного виду за допомогою суфікса -л-: 

дозрі[ти] + л[ий] — дозрілий. 



Пасивні дієприкметники утворюються від основи неозначеної форми 

перехідних дієслів(минулого часу — від дієслів доконаного виду, теперішнього — 

від дієслів недоконаного виду) за допомогою суфіксів -н-, -ен- -т-: 

виконати + н(ий) — виконаний,   

пошити + т(ий) — пошитий, 

обговорювати + н(ий) — обговорюваний бачити 

+ ен(ий) — бачений. 

Якщо основа інфінітива закінчується суфіксом -и-, то під час утворення 

дієприкметника цей суфікс опускається і вживається суфікс -ен-: побачити + єн(ий) 

=> побачений 

Водночас відбуваються характерні для дієслівних форм чергування звуків [с]/[ш], 

[з]/[ж], [д]/[дж]: скошений, звужений, збуджений. 

Якщо перед суфіксом -ен- стоїть губний звук ([ф], [м], [б], [п], [в]), перед 

суфіксом -ен- у дієприкметнику з'являється звук [л]: висловити + ен(ий) — 

висловлений. 

Від деяких дієслів утворюються пасивні дієприкметники і з суфіксом -т-, і з 

суфіксом -ен- (тоді голосний перед -ти- опускається):  

1. загорнути -загорнутий— загорнений; 

2. розколоти— розколений. 

Дієприслівник - це особлива незмінювана форма дієслова, яка, як видно з 

самого терміна, об'єднує граматичні ознаки дієслова та прислівника: прийшовши, 

хитаючись. Як і дієслово, дієприслівник називає дію (або стан), але не основну, а 

додаткову. Дія, названа дієприслівником, виконується тим же суб'єктом, що й 

основна дія, названа дієсловом-присудком: іде, озираючись; сказав, не подумавши. 

Речення, у яких дії, позначені дієсловом-присудком та дієприслівником, 

виконуються різними суб'єктами, побудовані неправильно: Повернувшись додому, 

уже зайшло сонце. Оглядаючи околицю села, туристів зацікавили руїни 

старовинного замку.Як і інші форми дієслова, дієприслівник має граматичне 



значення недоконаного (що роблячи? — читаючи) або доконаного (що зробивши? 

— прочитавши) виду. 

Спільні ознаки з прислівником: незмінюваність; залежність від дієслова, 

що виявляється у синтаксичній ролі обставини: Жайворонок, співаючи, ніби 

висить на невидимій нитці (Яновський). Висить (коли?) співаючи. 

Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи дієслова 

теперішнього часу (3-ої особи множини) за допомогою суфіксів: від І 

Дієвідміни — - учи (-ючи), від II дієвідміни - ачи (-ячи): нес[уть]+учи — 

несучи, малю[ють] + ючи — малюючи, нос[ять] + ячи — носячи, стеж[ать] + ачи — 

стежачи. 

Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи неозначеної форми 

дієслова за допомогою суфіксів -ти (коли основа закінчується приголосним звуком) 

або -вши (коли у кінці основи є голосний звук): Прибіг[ти] + ши — прибігши, 

Дописа[ти] + вши — дописавши. 

У дієприслівниках, утворених від дієслова на -ся (-сь) після твірних суфіксів 

майже завжди вживається суфікс -сь (суфікс -ся трапляється лише у віршованих 

текстах): змагаються + учи — змагаючись, задуматись + вши — задумавшись. 

Примітка У процесі утворення дієприслівників в основі дієслова може 

відбуватися чергування о/і: перемогти — перемігши 

Різноманітність структури, лексичного значення і синтаксичних функцій 

прислівників свідчить, що прислівники, як самостійна частина мови, 

сформувалися на основі різних частин мови — прикметників, іменників, 

числівників, займенників, прислівників і дієслів. 

Прислівники утворювалися протягом багатьох епох. Кількість слів цієї 

категорії весь час збільшувалася і збільшується внаслідок утворення нових слів. 

Незначна частина прислівників утворилася давно від таких слів і форм, які в 

сучасній мові вже не існують і які збереглись у своїх закам'янілих архаїчних 

формах тільки в цих прислівниках, наприклад, набакир: Висока сива шапка з 



решетилівських смушків, перехиляючись набакир, натякала про парубоцьку 

вдачу... (П. Мирний). 

Більшість прислівників утворилася недавно, і тому легко можна визначити, 

від якої частини мови вони походять, наприклад: по-комсомольськи (від 

прикметника комсомольський), довіку (від форми родового відмінка іменника з 

прийменником), по-нашому (від форми давального відмінка присвійного 

займенника і префікса по-), по-перше (від форми знахідного відмінка порядкового 

числівника з прийменником по) і т. ін. 

Слова різних частин мови, перетворюючись у прислівники, змінюють своє 

лексичне значення, втрачають колишні граматичні ознаки і набувають нових 

ознак, властивих прислівникам. 

Прислівники характеризуються властивими їм типами словотворення, які 

часто пов'язуються з перетворенням флексії в суфікс. 

Для утворення прислівників вживаються особливі, властиві тільки їм, 

суфікси -о-, -е, -ськи, закам'яніла форма -ому префікси по-, в-, з-, на-. 

Творення прислівників в українській мові відбувалось і відбувається 

різними способами, а саме: 

а) переосмисленням іменних форм на основі нової функції слова; 

б) сполученням різних частин мови з префіксами; 

в) додаванням підсилювальної частки най до форм означального 

прислівника на -о; 

г) переосмисленням дієприслівників. 

Прислівники прикметникового походження 

1. Прислівники прикметникового походження в сучасній українській мові 

становлять найбільш продуктивний тип. Найбільшу групу в складі прислівників, 

утворених від прикметників, становлять прислівники на -о, що утворюються від 

називного відмінка якісних прикметників середнього роду нечленної форми: 



актуально, бадьоро, весело, грамотно, давно, красиво, ніжно, чисте, фанатично, 

задумливо, темно, тихо, тепло. 

Прислівники цього типу мають невідмінювані ступені порівняння. 

2. Значна кількість прислівників утворюється також від нечленної форми 

прикметників у сполученні з прийменником: 

а) від форм родового відмінка однини давніх коротких (нечленних) 

прикметників з прийменником: звисока, здавна, здалека і здалеку, згарячу, 

спроста; 

б) від форм давального відмінка нечленних прикметників чоловічого-

середнього роду: помалу, потиху, потроху; 

в) від форм давального відмінка відповідних членних прикметників і 

займенників: по-батьківському, по-козацькому, по-діловому, по-книжному, по-

домашньому, по-старому, по-новому, по-доброму, по-хорошому; по-нашому, по-

вашому, по-їхньому; 

г) від форм знахідного відмінка однини з прийменником: востаннє, вручну, 

заново, наново, нарізно, напевне, нашвидку, наспіх; 

д) від форм місцевого відмінка з прийменником на: напоготові. 

Прислівники іменникового походження 

Творення прислівників від іменників буває двох видів: 

а) прийменникове творення (частіше) і 

б) безприйменникове творення (рідше). 

Прийменникове творення 

Чимало прислівників української мови походять від форм непрямих 

відмінків іменників з прийменниками, тобто від тих форм іменників, які залежать 

від дієслів (адже прислівник відноситься найчастіше до дієслова). 



1. Від форм родового відмінка однини з прийменнпками-префіксами до-, з- 

(с-), за-, а також з двома прийменниками і з займенником що. Наприклад: 

а) з прийменником-префіксом з- (с-): збоку, зверху, звіку, згори, ззаду, знизу, 

знадвору, зсередини, зозла, здаля, спочатку; 

б) з прийменником-префіксом за-: завтра (з «за утра»), загодя, завчасу; 

в) з прийменником-префіксом до-: довіку, довкола, додому, додолу, до 

останку, дотла, дощенту; 

г) з двома прийменниками-префіксами: вдосвіта, знадвору, спідсподу (із з- 

під- з- поду), 

д) з займенником що: щодня, щоранку, щотижня, щороку. 

2. Від форм знахідного відмінка однини з прийменниками-префіксами в-(у), 

за-, на-, над-, по-, а також з двома прийменниками: 

а) з прийменником-префіксом в- (у-): вбік, вголос, вволю, вглиб, вгору, вдень, 

вниз, вплав, впору, впоперек, вподовж, всмак, вщент; 

б) з прийменником-префіксом за-: завдовжки, завширшки, заздалегідь, 

залюбки, заміж, заочі, зараз; 

в) з прийменником-префіксом на-: навгад, навздогад; назад, навідріз, 

навиліт, навскіс, нагору, назустріч, напам'ять, наперекір, наполовину, наприклад, 

насилу. 

Головні способи творення займенникових прислівників такі: 

а) сполучення займенникових основ з прийменниками-префіксами: доки, 

досі, доти, звідки, звідти, навіщо, надто, занадто і ін.; 

б) сполучення первісних займенникових основ з прийменниками-

префіксами: відколи, відтоді, відтак, відтам, звідусюди, повсюди і ін.; 

в) сполучення первісних займенникових прислівників з частками: десь, 

колись, кудись, ніяк, якось-то, коли-небудь і ін.; 



г) повторення однакових і різних прислівників: де-де, де-не-де, коли-не-коли, 

десь-інде, десь-інколи, так-сяк, туди-сюди і ін.; 

д) вживання суфіксів, які надають словам здрібніло-пестливого відтінку 

значення: осьдечки, тамечки, тутечки і ін. 

Прислівники дієслівного походження 

Прислівники дієслівного походження в українській мов: становлять 

невелику групу. Творяться вони різними способами. Від дієслівних основ 

прислівники творяться за допомогою різних афіксів, наприклад: гопки, мовчки, 

пошепки, напомацки, досхочу, сторч, всупереч. 

За допомогою закінчення колишньої форми орудного відмінка двоїни -ма (-

ома) утворені такі прислівники: дарма, жартома, крадькома, сидьма. 

Від колишніх нечленних активних дієприкметників теперішнього часу 

жіночого роду утворилися такі прислівники: сидячи, держачи, крадучись і ін. 

Від колишніх прикметників жіночого роду утворені прислівники типу 

загодя, нехотя; від префіксових форм колишніх дієприкметників утворені за 

допомогою суфікса -ки такі прислівники: навсидячки, навстоячки. 

Здрібніло-пестливі форми прислівників 

В українській мові здрібніло-пестливі форми прислівників творяться від 

якісних прислівників за допомогою суфіксів -еньк-, -ісіньк-, -есеньк-: гарненько, 

давненько, злегенька, легенько, легесенько, любенько, любесенько, любісінько, 

смачненько, помаленьку. 

Під впливом цих форм в окремих діалектах вживаються форми 

прислівників: тепереньки, теперечки, тутечки, тутеньки, тамечки, осьдечки, 

ондечки, недалечко, змалечку. Ці прислівники втратили значення пестливості. 

Здрібніло-пестливі форми прислівників вживаються лише в розмовній мові. 

У творах художньої літератури вони використовуються авторами з метою 

стилізації під розмовну мову. 



Інші типи творення прислівників 

Значна частина прислівників української мови твориться на зразок складних 

іменників і прикметників сполученням двох основ або коренів за допомогою 

сполучного звука о або без нього, наприклад: босоніж, сьогодні, силоміць. 

У деяких складних прислівників чітко виступають своєрідні риси їх 

морфологічної будови, наприклад: запанібрата, насамперед, натщесерце, 

споконвіку і т. ін. 

Складні прислівники за своїми структурними ознаками поділяються на такі 

групи: 

1. Складні прислівники, утворені сполученням двох відіменних основ, 

наприклад: запанібрата, силоміць, голіруч, босоніж, праворуч, споконвіку, 

нашвидкуруч, натщесерце, водночас, втридорога, обабіч, повсякчас, обіруч, 

сьогодні, стократ, тимчасом, чимраз. 

2. Складні прислівники, утворені сполученням іменної основи з часткою, 

наприклад: якраз, щоранку, щодня, щовечора, щогодини, щодуху, щоправда. 

3. Складні прислівники, утворені сполученням самих прислівників із 

службовими словами, наприклад: набагато, набіло, наглухо, надалі, надовго, 

назавжди, начорно, забагато, задовго, замало, занадто, повсюди, подекуди, 

позавчора, позаторік, привселюдно, відтепер, дотепер, понині, потроху, 

анітрохи, аніяк, дедалі, щодалі, щоденно, щонайбільше, якнайбільше. 

Незначну групу становлять прислівники, утворені сполученням самих 

прислівників з дієслівною основою, наприклад: мимохіть, мимохідь. 

Своєрідним способом творення прислівників є повторення цілого слова 

або його основи, наприклад: давним-давно, далеко-далеко, ледве-ледве, тихо-

тихо, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, сухо-насухо, повік-віки, сила-

силенна. 



Часто прислівники творяться сполученням двох синонімічних слів, 

наприклад: без кінця-краю, гидко-бридко, зроду-віку, сяк-так, тишком-нишком, 

часто-густо. 

Ряд прислівників утворено сполученням двох антонімічних слів, 

наприклад: більш-менш, видимо-невидимо. 

Особливу групу в сучасній українській літературній мові складають 

ідіоматичні прислівникові вирази, утворені сполученням різних відмінкових форм 

того самого іменника. Серед них можна визначити такі підгрупи: 

а) словосполучення, утворені з форм називного і родового відмінків з 

прийменником від (од), наприклад: раз від разу, час від часу; 

б) словосполучення, утворені з форм називного і знахідного відмінків з 

прийменниками в, у, на, о, наприклад: слово в слово, руна в руку, день у день, рік у 

рік, віч-на-віч, пліч-з-пліч; 

в) словосполучення, утворені з форм називного і орудного відмінків з 

прийменником за, наприклад: день за днем, крок за кроком; 

г) словосполучення, утворені з форм родового відмінка з прийменником з і 

знахідного відмінка з прийменником на або в, наприклад: з боку на бік, з дня на 

день, з року в рік. 

У сучасній українській літературній мові досить часто в ролі прислівників 

виступають різні фразеологічні сполучення і звороти, наприклад: на вічні часи, на 

власні очі, на всі заставки, на всю губу, по саме нікуди, по саму зав'язку, так собі, 

вкрай погано, в дорогою душею, ні туди ні сюди і ін. 

Прислівники, утворені від прислівників 

Поряд з прислівниками, утвореними від інших частин мови, в сучасній 

українській мові є також прислівники, утворені від прислівників. Прислівники 

цього типу утворюються за допомогою префіксів і суфіксів. 

За допомогою префіксів утворені такі прислівники: ніколи. ніде, нікуди, 

назавжди, звідти, позавчора, післязавтра, задарма і ін. 



За допомогою словоскладання від прислівників, співвідносних з 

прикметниками, утворюються такі прислівники: багато-багато, високо-високо, 

гарно-гарно, глибоко-глибоко, давно-давно, далеко-далеко. 

Префіксовані прислівники виражають нову ознаку. Прислівннки, утворені 

за допомогою складання, виражають ту саму ознаку що й основне слово, але в 

більшій мірі. 

Правопис прислівників 

1. Разом пишуться: 

а) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

прислівником: віднині, відтепер, донині, дотепер, забагато, задовго, занадто, 

набагато, навічно, надалі, надовго, назавжди, назовсім, наскрізь, насправді, 

невтямки, негаразд, отак, отам, отут, підтюпцем, повсюди, подекуди, 

позавчора, позаторік, потроху, утричі, якнайкраще. 

Примітка. Від подібних прислівників слід відрізняти сполучення 

прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі 

сполучення пишуться окремо: від сьогодні, до завтра, на завтра, на потім (не 

відкладайте цього до завуча, на завтра, на потім), за багато, на багато (пор.: 

забагато гуляєш і за багато років уперше приїхав, стало набагато легше й зал на 

багато місць), на добраніч, на ура. 

б) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником: 

безвісти, безперестанку, вбік, ввечері, ввіч, вволю, вголос, вгорі, вгору, вдень, 

взимку, взнаки, відразу, вкрай, вкупі, влад, влітку, внизу, вночі, восени, впам'ятку, 

впень, вперед, впереміж, впереміш, вплав, вплач, впоперек, впору, враз, вранці, 

врешті, врівень, врівні, врозкид, врозліт, врозсип, врозтіч, вряд, всередині, вслід, 

всмак, вщерть, доверху, довіку, довкола, доволі, догори, додолу, додому, докупи, 

донизу, дотла, дощенту, заміж, замужем, заочі, запанібрата, запівніч, зараз, 

заразом, зарані, зарання, засвітла, збоку, зверху, звіку, згори, здуру, ззаду, зісподу, 

знизу, зозла, зокола, зразу, зранку, зрання, зрештою, зроду, зсередини, набік, 

набір, наверх, наверху, навесні, навиворіт, навиліт, навідліг, навідріз, навік, 



навіки, навіч, нагору (але на-гора), надвечір, надворі, надголодь, надзелень, надмір, 

надміру, назад, назахват, наздогад, назустріч, наїздом, наниз, нанизу, наостанок, 

наостанку, напам'ять, наперебій, напереваги, наперед, наперекір, напереріз, 

напівдорозі, напідпитку, напоказ, наполовину, напохваті, напочатку, наприклад, 

напровесні, напролом, напропале, нараз, нарешті, нарівні, нарозхват, насилу, 

наскоком, наспід, наспіх, насподі, насторожі, наяву, обік, обіч, одвіку, опівдні, 

опівночі, опліч, підряд, побіч, поблизу, поверх, повік, поволі, позаду, поночі, попліч, 

поруч, поряд, посередині, почасти, скраю, спереду, спочатку, убік, убрід, увечері, 

увіч, уголос, угорі, угору, удень, узимку, узнаки, украй, укупі, улад, улітку, униз, 

унизу, уночі, упень, уперед, уплав, уплач, упоперек, упору, уранці, урешті, урівень, 

урівні, урозкид, урозліт, урозсип, урозтіч, уряд, усередині, услід, усмак, ушир. 

в) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким 

(нечленним) прикметником: віддавна, востаннє, вручну, догола, допізна, завидна, 

замолоду, заново, звисока, згарячу, злегка, зліва, знову, зрідка, напевне, нарівні, 

нарізно, нашвидку, помалу, помаленьку, потихеньку, сповна, спроста, сп'яну. 

г) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з числівником: 

вдвоє, втроє, вчетверо й под.; вперше, вдруге, втретє й под.; надвоє, натроє, 

начетверо й под.; удвох, утрьох, учотирьох і т. д.; водно, заодно, поодинці, 

спершу. 

д) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з 

займенником: внічию, втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому; але: до чого, 

за віщо, за що та ін. в ролі додатків. 

є) Складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із 

будь-якою частиною мови: вдосвіта, вподовж, завбільшки, завглибшки, 

завдовжки, завтовшки, завчасу, завширшки, знадвору, навздогін, навзнак, 

навкидьки, навколо, навкруги, навкулачки, навмисне, навпаки, навперейми, 

навприсядки, навпростець, навряд, навскач, навскіс, навскоси, навсправжки, 

навстіж, навтікача, навздогін, наздогін, наосліп, напоготові, позавчора, 

позаторік, попідтинню, спідлоба. 



є) Складні прислівники, утворені з кількох основ (із прийменником чи без 

нього): босоніж, водносталь, ліворуч, мимоволі, мимоїздом, мимохідь, мимохіть, 

насамперед, натщесерце, нашвидкуруч, обабіч, обіруч, очевидно, повсякчас, 

праворуч, привселюдно, самохіть, стрімголов, тимчасово, чимдуж, чимраз. 

ж) Складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, 

що-, як- із будь-якою частиною мови: абикуди, абияк, аніскільки, анітелень, 

анітрохи, анічичирк, аніяк; дедалі, деінде, деколи, декуди; чимало; щовечора, 

щогодини, щодалі, щоденно, щодня, щодуху, щомісяця, щомога, щонайбільше, 

щонайдовше, щонайдужче, щонайкраще, щонайменше, щонайширше й т. д., 

щоночі, щоправда, щораз, щоразу, щороку, щосили, щохвилини (але: дарма що, 

поки що, тільки що, хіба що, чи що); якомога, якось і якось (з різними 

значеннями), якраз, якнайбільше, якнайдужче, якнайдовше й под. 

Увага. Слід відрізняти прислівники, складені з прийменників або часток і 

різних частин мови, від прийменників або часток та іменників, прикметників 

тощо, коли останні зберігають у реченні свої функції як окремі частини мови, 

отже і пишуться окремо. Пор.: 

Він повернув убік і Ударив у бік. 

Спочатку це не було ясно й З початку розмови вони зрозуміли вашу думку. 

Прочитай вірш напам'ять і На пам'ять він подарував мені книжку. 

Всередині щось дуже заболіло й Це правило шукай у середині розділу. 

Хлопці домовилися йти всі вкупі до міста й У купі піску гралися діти. 

Зауважую вам востаннє й Вони постукали в останнє вікно. 

Ми чуємо це вперше й Зайдемо в перше село. 

Втім, я не заперечую й У тім спектаклі виступав і я. 

У нас чимало є досягнень і Чи мало вам допомагали? 

Нащо було починати справу? і На що ви натякаєте? 



Ми теж виступали на зборах і Він говорив те ж, що і я. 

Якось уже воно буде і Як ось і Марко на поріг. 

2. Окремо пишуться: 

а) Прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в 

яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну 

форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливе 

означення до цього іменника (прикметник, займенник, числівник) : без відома, без 

жалю, без кінця, без кінця-краю, без краю, без ладу, без ліку, без мети, без наміру, 

без пуття, без сліду, без смаку, без сумніву, без угаву, без упину, без черги, в 

затишку, в міру, в нагороду, в ногу, в обмін, в обріз, в позику, в цілості, до біса, до 

вподоби, до гурту, до діла, до загину, до запитання, до краю, до крихти, до ладу, 

до лиха, до лиця, до міри, до ноги, до обіду, до останку, до пари, до пня, до 

побачення, до пори, до пуття, до речі, до решти, до сих пір, до смаку, до смерті, 

до снаги, до сьогодні, за години, за дня, за кордон, за кордоном, за рахунок, за 

світла, з болю, з-за кордону, з краю в край, з переляку, з радості, з розгону, на бігу, 

на біс, на вагу, на весну (але навесні), на вибір, на видноті, на відчай, на відмінно, 

на віку, на гамуз, на голову, на диво, на дозвіллі, на жаль, на зло, на зразок, на 

льоту, на мить, на ніщо, на око, на поруки, на прощання, на радість, на радощах, 

на руку, на самоті, на світанку, на скаку, на славу, на слово, на сміх, на совість, 

на сором, на ходу, на шкоду, на щастя, над силу, не з руки, ні на гріш, під боком, 

під гору, під силу, по закону, по змозі, по знаку, по можливості, по правді, по силі, 

по совісті, по сусідству, по суті, по черзі, по щирості, у вигляді, уві сні, у поміч, у 

стократ, через силу, як слід, як треба. 

б) Словосполуки, що мають значення прислівників і складаються з двох 

іменників (зрідка — числівників) та одного або двох прийменників: від ранку до 

вечора, день у день, з боку на бік з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час 

від часу. 

в) Словосполуки, які в реченні виконують функції прислівника та 

складаються з узгоджуваного прийменника (числівника, займенника) й дальшого 

іменника:другого дня, таким чином, темної ночі, тим разом, тим часом і т. ін. 



г) Прислівники, утворені сполученням прийменника з повним 

прикметником чоловічого (середнього) роду: в основному, в цілому. 

д) Прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним 

числівником: по двоє, по троє, по четверо тощо. 

3. Через дефіс пишуться: 

а) Складні прислівники, утворені від прикметників і займенників за 

допомогою прийменника по та закінчення -ому або (-к)и: по-батьківському, по-

бойовому, по-братньому, по-господарському, по-іншому, по-козацькому, по-

нашому, по-своєму, по-сусідському, по-українському, по-християнському; по-

батьківськи, по-братерськи, по-господарськи, по-людськи, по-сусідськи, по-

українськи; також по-латині. 

Примітка. У прислівниках цього типу, утворених від складних 

прикметників, що пишуться через дефіс, дефіс ставиться тільки після по-: по-

соціалдемократичному. 

б) Складні прислівники, утворені за допомогою прийменника по від 

порядкових числівників: по-перше, по-друге, по-третє й т. д. 

в) Неозначені складні прислівники з частками будь-, -будь, -небудь, казна-, -

то, хтозна-: аби-то, будь-де, будь-коли, будь-куди, де-небудь, десь-то, казна-де, 

казна-коли, коли-будь, коли-небудь, куди-будь, куди-небудь, так-то, хтозна-як, як-

небудь. 

г) Складні прислівники, утворені з двох прислівників: вряди-годи, десь-інде, 

десь-інколи, сяк-так і т. ін. 

д) Складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без 

службових слів або зі службовими словами між ними: будь-що-будь, віч-на-віч. 

План лекційного заняття № 7 

Тема. Словосполучення. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте 

двоскладне речення.  Односкладні речення. Просте ускладнене речення 



Мета: оволодіти знаннями з розділу «Синтаксис» , засвоїти особливості 

розрізнення словосполучення та речення, інформацію про синтаксис простого 

речення; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, акуратність; 

виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання 

самостійно. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння певного програмового матеріалу; доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння синтаксису. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 
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План 

1.Поняття про словосполучення і речення. 

2. Типи словосполучень за способами вираження головного слова. 

3. Способи синтаксичного зв’язку у словосполученні.  

4.Речення як основна синтаксична одиниця. 



5.Типи речень у сучасній українській мові. 

6. Типи односкладних речень. 

7. Просте ускладнене речення. 

7.1. Просте ускладнене речення як синтаксична одиниця. 

7.2. Поняття про основні умови відокремлення членів речення. 

Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і 

речень, називається СИНТАКСИСОМ. 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ називається поєднання двох або більше 

повнозначних слів на основі підрядного чи сурядного синтаксичного зв’язку: 

зоряна ніч, летіти літаком, посіяти квіти, щасливий день, приїжджає вранці, 

сьогодні і завтра, зелене і жовте. 

До складу підрядного словосполучення завжди входять головне і залежне 

слово. Головним є те слово, від якого ставиться питання, а залежне відповідає на 

питання: рвати (що?) вишні; поле (яке?) зелене; виїхати (куди?) на дорогу; сидіти 

(як?) зручно; повернутися (куди?) додому. 

Словосполучення не ототожнюється ні зі словом, ні з реченням. 

Словосполучення відрізняється від слова: 

– складається з двох або більше самостійних повнозначних слів (шити 

костюм, відомий твір, перевірений текст), 

– називає не тільки предмет або дію, а й ознаку предмета (далекий родич, 

голубе небо) чи ознаку (обставину) дії (креслити охайно, будувати на подвір'ї, 

читати ввечері, приїхати на навчання). 

Отже, словосполучення дає конкретизуючу назву явища. 

Словосполучення відрізняється від речення: 

– речення є одиницею спілкування, а словосполучення такого значення не 

має;  



– реченнями ми про щось повідомляємо, запитуємо, спонукаємо до дії, а 

словосполучення виступають складовими частинами речень. 

У словосполученні залежне слово може з’єднуватися з головним 

безпосередньо (літній місяць, грона винограду, книжки учня, дари лісу) і за 

допомогою прийменників (навчання в інституті, хустка з китицями, тканина в 

квіти, стаття з журналу). 

 Залежно від того, якою частиною мови є головне слово, розрізняються такі 

типи словосполучень: 

а) іменникові (ручка дверей, шапка господаря, сторінка з книжки, чашка для 

молока); 

б) прикметникові (білий від снігу, червоний від сорому, неспокійний через 

знервованість); 

в) числівникові (два кроки, з десяти ящиків, перший серед інших); 

г) займенникові (ми з вами, хтось із них, дехто з вас); 

д) дієслівні (возив сіно, демонстрував із задоволенням, ішов по стежці); 

є) прислівникові (втричі швидше, дуже весело, далеко від своїх, добре 

вдома). 

Словосполучення виявляють різний ступінь семантичної єдності, тому 

розрізняють синтаксично вільні й синтаксично нечленовані (невільні) 

словосполучення. 

Синтаксично в і л ь н і словосполучення характеризуються тим, що кожен їх 

компонент виступає як окремий член речення. 

Синтаксично н е ч л е н о в а н і словосполучення становлять граматичну 

єдність, яка виконує роль одного члена речення (четверо дітей, кілограм цукру, 

рій думок, отара овець, гурт дівчат тощо). 

Не кожне поєднання двох і більше слів називається словосполученням. 



НЕ Є СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ: 

– фразеологізми (кліпати очима – відчувати незручність, голову сушити – 

думати про когось (щось), піклуватися; гав ловити – бути неуважним). 

– поєднання іменника (займенника) з прийменником (на полі, перед хатою, 

край дороги); 

– поєднання дієслова з частками (несіть же, давай поїдемо). 

– форми слів (буду працювати — майбутній час дієслова; більш знайомий – 

вищий ступінь порівняння прикметників; найбільш підготовлений – найвищий 

ступінь порівняння прикметників; буду студентом, стану знаменитим – складені 

іменні присудки). 

Слова, з’єднані за допомогою сполучників сурядності, належать до сурядних 

словосполучень: (ніч і день; світло і тінь; дорога або стежка; жито, а не 

пшениця; смородина чи малина. 

Іноді за значенням словосполучення можуть бути синонімічними, проте мати 

різну граматичну будову: мамина ласка – ласка мами, Шевченкові твори – твори 

Шевченка, шовкова хустина – хустина з шовку. 

3. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ 

Головне і залежне слова у словосполученні завжди перебувають у підрядному 

зв’язку. Розрізняють три основні способи підрядного зв’язку: узгодження, 

керування і прилягання. 

УЗГОДЖЕННЯМ називається такий спосіб підрядного зв’язку між 

словами, коли залежне слово вживається в тому самому роді, числі, відмінку, що й 

головне: високий явір, висока липа, високе небо; високого явора, високої липи, 

високого неба; високі явори, високі липи, високі небеса. 

КЕРУВАННЯМ називається такий спосіб підрядного зв’язку між словами, 

при якому залежне слово (без прийменника чи з прийменником) ставиться у певному 

відмінку: перепливати річку; складати іспити; пити воду; говорили про справу; 

заїхали до сестри; двері без ручок. 



Якщо залежне слово вживається без прийменника, то таке керування 

називається безпосереднім, а якщо з прийменником – посереднім. 

За силою підрядного зв’язку розрізняють керування сильне і слабке. 

Сильним керування буває тоді, коли головним словом є перехідне дієслово, а 

залежним іменник (займенник, числівник) у таких відмінкових формах: 

а) знахідного відмінка без прийменника (плести шкарпетки, мотати вовну, 

мити тарілку); 

б) родового відмінка без прийменника при заперечному перехідному дієслові 

(не писати віршів, не співати пісень, не садити кущів); 

в) родового відмінка без прийменника, що означає частину від цілого (випити 

молока, привезти вугілля, відрізати тканини). 

Слабке керування наявне у словосполученнях, де головним словом виступає 

будь-яке дієслово або інша частина мови, а залежне може стояти у формі будь-якого 

непрямого відмінка з прийменником чи без нього: їхати з братом, до брата, за 

братом, від брата, перед братом; молоко в глечику; ми з ним; яблука на столі; 

сукня без рукавів; співати з оркестром; малювати на папері. 

ПРИЛЯГАННЯ – такий спосіб підрядного зв’язку, при якому залежне 

незмінюване слово приєднується до головного тільки за змістом: розмовляти 

тихо, йти далеко, прибути вранці, зайти поговорити, відповідає думаючи. 

Залежним словом буває прислівник, інфінітив, дієприслівник. 

Синтаксичний розбір словосполучення 

1. Словосполучення, яке аналізується. 

2. Вільне / невільне. 

3. Просте / складне. 

4. Сурядне / підрядне. 

5. Різновид синтаксичного зв’язку. 

6. Тип за характером стрижневого слова. 



Зразок розбору: 

Прийшов до мене – вільне, просте, підрядне, керування слабке, посереднє, 

дієслівне. 

РЕЧЕННЯ – це граматично організована одиниця мови, яка складається 

з одного або кількох слів і виражає закінчену думку: Нарешті прийшла 

довгождана весна; Світає. 

Речення завжди інтонаційно оформлене і є одиницею спілкування. 

Розрізняють два типи порядку слів: 

а) прямий, або звичайний: підмет стоїть перед присудком, а узгоджене 

означення – перед означуваним словом: Низенькі хати осіли під синьою банею 

неба; Висока гора спускалась покатом і обірвалась над самою Россю; додаток 

вживається після того слова, яке ним керує: Степ спочиває, набирається 

прохолоди після денної сліпучої спеки; Садок тішиться підсиненим туманцем 

дозрілих слив. Обставини при прямому порядку слів можуть займати різні місця в 

реченні: Вчора ми натхненно писали вірші 

б) зворотний, або інверсію: присудок стоїть перед підметом, узгоджене 

означення – після означуваного слова, а додаток – перед дієсловом-присудком: 

Уже вишневі зацвіли сади – І сніг пахучий падає на воду; Пісню калинову я 

складаю знову. Зворотний порядок слів використовується в художньому стилі як 

стилістичний засіб. Інверсія, як правило, не впливає на загальний зміст речення, 

але у реченнях на зразок Ніч змінює день і Весло зачепило плаття зміна порядку 

слів приводить до зміни змісту і членів речення: День змінює ніч і Плаття 

зачепило весло. 

У кожному реченні є слово (словосполучення), найбільше наголошене з 

смислового боку, тобто на нього падає логічний наголос. Від місця логічного 

наголосу залежить смисл висловлювання. Пор.: Ви добре знаєте цю місцевість; 

Ви добре знаєте цю місцевість; Ви добре знаєте цю місцевість; Ви добре знаєте 

цю місцевість; Ви добре знаєте цю місцевість. 

ТИПИ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 



1. Речення за метою висловлювання 

Залежно від мети висловлювання (про щось чи когось розповісти, запитати 

або попросити) всі речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. 

РОЗПОВІДНИМИ називаються речення, в яких про когось чи про щось 

розповідається або в яких щось описується. Розповідні речення можуть не тільки 

стверджувати щось, а й заперечувати. Наприклад: Любив дід гарну бесіду й добре 

слово – розповідь; Прокидаюсь я на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі 

далеко, коси дзвенять, коні пасуться. Пахне в’ялою травою, квітами. Лози, 

висип, кручі, ліс – все блищить і сяє на сонці — опис; Нема тепер уже таких 

річок, як ти була колись, Десно, нема. Нема ні таємниць на річках, ні спокою – 

заперечення (з тв. О. Довженка). 

ПИТАЛЬНИМИ називаються речення, які містять у собі запитання. Для 

вираження запитання обов’язково використовуються питальна інтонація або 

питальні слова: Чому ти ні в що не віриш? Вчора приходили чи телефонували? 

СПОНУКАЛЬНИМИ називаються речення, в яких виражається спонукання 

до дії (наказ, вимога, заклик, побажання, порада, дозвіл, пересторога тощо): Зоре 

моя вечірняя, Зійди над горою; Очам не вір, а язикові не протився; Учітеся, 

брати мої, думайте, читайте... 

Спонукання найчастіше виражається дієсловами наказового способу і 

неозначеною формою (Написати твір-роздум) та відповідною інтонацією. 

Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть вимовлятися з 

підсиленою, напруженою інтонацією, тобто вони стають окличними 

(розповідно-окличними, питально-окличними і спонукально-окличними): А ліс 

такий зелений і пахучий!; Коли ж ми навчимося цінувати природу!? Живіть, 

радійте життю! 

2. За характером предикативних відношень речення поділяються на: 

– стверджувальні і заперечні (стверджується або заперечується зв’язок між 

підметом і присудком: Дощ іде (не іде)). 



3. За будовою речення поділяються на 

– прості – одна граматична основа (зійшло сонце); 

– складні – дві і більше граматичних основ: Хто не робить, той не їсть 

4. За складом граматичної основи речення поділяються на: 

– двоскладні, в яких граматична основа виражається підметом і присудком (В 

кімнаті хтось тихо награвав журливу мелодію; Я стану студентом цього вузу; 

Мати тихо почала співати колискову); 

– односкладні, граматична основа в яких виражається або лише підметом 

(Ніч. Дві постаті), або лише присудком (Хочу йти додому; Передали погану 

погоду) 

5. За наявністю другорядних членів речення поділяються: 

– непоширене, складається лише з головних членів: Прийшла весна. Літо. 

– поширене, якщо, крім головних, є ще й другорядні члени – Прилетять 

журавлі. Я вже чую їх крик угорі у вечірню годину. 

6. За наявністю необхідних членів речення буває: 

– повне: Сашко зайшов у воду; 

– неповне Іванко – за ним). 

7. За наявністю засобів ускладнення (однорідних і відокремлених членів, 

вставних і вставлених конструкцій, звертань)речення бувають: 

– ускладнені (Діти співали і танцювали); 

– неускладнені (Діти декламували вірші). 

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

1. Просте / складне. 

2. Розповідне, питальне, спонукальне. 

3. Окличне / неокличне. 

4. Стверджувальне / заперечне. 



5. Односкладне / двоскладне. 

6. Поширене / непоширене. 

7. Повне / неповне. 

8. Ускладнене / неускладнене. 

9. Пунктуація. 

10. Аналіз головних і другорядних членів речення: а) пояснюване слово; 

б) запитання; в) аналізоване слово; г) член речення, його різновид; ґ) засіб 

вираження; д) тип синтаксичного зв’язку. 

 

ТИПИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ 

1. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 

Це односкладні речення з точно названим виконувачем дії, у яких головний 

член виражається дієсловом у формі 1 чи 2 ос. одн. чи мн. дійсного чи наказового 

способу. 

Летим. Дивлюся. – Аж світає.  

Усміхнись мені, любчику! 

І люблю, і сміюся, і плачу. (А. Демиденко) 

Словесно вираженого підмета в них немає, але підстановка особи в них 

можлива: я, ти, ми, ви. Цим ці речення синонімічні до двоскладних. Різниця: 

Означено-особові речення більше уваги привертають до повідомлюваної дії; у 

двоскладних рівномірно розподілено увагу між підметом і присудком. 

Пор.: Нічого не знаю. Взагалі я не знаю нічого. 

Виконавець дії часто уточнюється звертанням: 

Зоре моя вечірняя, 

Зійди над горою (Шевч.) 

(Вживаються здебільшого у поетичному і розмовному мовленні з метою 

уникнення повтору, створення лаконізму, динамічності оповіді). 

2. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 



Це такі односкладні речення, у яких виконавець дії не визначений, а головний 

член виражається дієсловом у формі мн. мин. ч. або 3-ї ос. мн. теперішнього чи 

майбутнього часу (дійсного та умовного способу). 

Таких, як ти, чекають все життя заради миті (О. Пахл.) 

По радіо передали похолодання. 

Мені б і квартиру вже дали б. 

Тобі дозволять переїзд, побачиш. 

Пор.: Хлопці зробили радіоприймача. Деталі купували (!) в магазині «Юний 

технік» (неповне контекстуальне, бо з попереднього речення відомий виконавець 

дії). 

Причини неозначеності суб’єкта: 

1) перелік осіб зайвий (Скрізь поприбирали, побілили, пофарбували); 

2) особи невідомі (У двері стукають); 

3) особа не називається свідомо (Нам дають гарячого чаю). 

Використовуються у розмовно-побутовому мовленні; художньо-літературному. 

Зрідка у науковому та офіційно-діловому стилі. 

3. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 

Називаються односкладні речення, в яких головний член означає дію, яка 

стосується будь-кого взагалі, і виражається дієсловом у формі 2 ос. одн. (мн.) або 

1-ї чи 3 ос. мн. 

Посій впору – будеш мати зерна гору (ти). 

Що маємо – не дбаємо, А втративши – плачемо (ми). 

Від добра добра не шукають. 

Решетом воду не носять (вони, усі). 



Основне призначення цих речень – образне вираження загальних суджень, 

широких узагальнень, життєвого досвіду, народної мудрості: 

1) широко представлені у фольклорі (серед прислів’їв, приказок, загадок): хоч 

вовком вий, як стій та дивись, Мене печуть, мене варять – і всім я добра 

(картопля); 

2) узагальнення, типові для усіх (хоч позначають стан мовця): Буває, прийдеш 

на роботу – а робити зовсім не хочеться, втомлений. Узагальненість 

двоскладних! Хто не працює, той не їсть.  Поширені у розмовному та художньо-

публіцистичному стилях. 

4. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 

Називаються односкладні речення, головний член яких позначає дію або стан 

поза відношенням до виконавця дії чи носія ознаки. 

Виражаються: 

1) безособовим дієсловом: (вони у формі ІІІ ос. одн. теп. ч., сер. р. одн. мин. ч., 

хоч і не змінюються). Світає. Світало... Смеркає. Смеркало. Вечоріє. і Вечоріло. 

Дощить. Дощило весь день. Холодає. Похолодало. (стан природи; фізичний чи 

психічний стан людини) 

2) особовим дієсловом у безособовому значенні: (найчастіше – об’єктивний 

стан речей або фізичний стан людини): Сохне в горлі Загриміло. Шумить у голові 

Звідки тебе занесло сюди? Кортить…, щастить… Пахне хлібом. 

3) безособові дієслова на – ся: Хочеться… Тут любилось... Закортілося... На 

зборах йшлося... Не спиться. Легко дихається. 

4) дієслівними формами на -но, -то (повідомлення про здобутий результат): 

Ой у полі жито копитами збито, Під білою березою козаченька вбито. Вбито 

його, вбито, затягнено в жито, Червоною китайкою личенько накрито. Може 

бути дієслово було (буде): Було створено... Буде застосовано... 

5) словами категорії стану: 



а) стан явища... (+ модальні слова – предикативи): час, треба, характерно, ясно, 

шкода, потрібно, досить, неясно, пора, можна, мало, відомо, важливо, багато. 

б) стан природи або психічний чи фізичний стан людини: радісно, сонячно, 

сумно, затишно, тихо, гірко, соромно, душно, тепло, жаль... 

в) категорія стану нема (не було; не буде),(= не вистачає, бракує, не 

залишається): Нема часу на роздуми. Не знаходиться купця на дачу. Немає щастя 

вічного. 

Сюди ж: Навколо – ні душі (= нема) – генітивні. 

Головний член безособових речень може ускладнюватися: 

1) категорія стану + інфінітив: Важко працювати вночі (безособово-інфінітивні 

речення); 

2) безособове дієслово + інфінітив: Мені хочеться співати. 

3) предикатив + інфінітив: Треба поїхати додому. Можна попросити тебе? 

Підмета в таких реченнях нема і не може бути. Хоча суб’єкт може 

підказуватись:  

1) Д. в. іменника: Ночами йому не спиться;  

2) О.в. іменника: Степ замело снігом. Пахне борщем. 

5. ІНФІНІТИВНІ РЕЧЕННЯ 

Такі односкладні речення, в яких головний член виражається незалежним 

інфінітивом. 

До тебе вже шляхів не напитати, 

І в ніч твою безсонну не зайти (В. Стус) 

За структурою поділяються на 2 групи: 

1) інфінітивні речення без часток би, б (спонукання, порада...) Хіба забути нам 

ті дні? Нікому нічого не говорити! Не втекти тобі від розплати. 



2) інфінітивні речення з частками би (б) – (бажання). Твоїми устами мед би 

пити Скинути б мені з десяток літ! 

Можуть бути і розповідними: 

Фарш перекрутити, додати... (порада). Двічі не вмирати (судження) 

Питальні: 

Як правильно харчуватися? Чому б не поговорити? 

Спонукальні: 

Вийти всім! Гроші перерахувати на рахунок... 

6. НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ 

Односкладні речення, в яких стверджується буття, існування речей і явищ, а 

головний член виражається іменником (субстантивним словом) у Н. в. 

Ранок. Сходить сонце. Вона. Невже тут? Скільки енергії! 

(!) Не бувають заперечними, не вживаються із значенням минулого або 

майбутнього часу) 

За змістом поділяються на: 

1) буттєві (констатуючі) – відбивається навколишня дійсність. 

Найчастіше у поезії, у ремарках, у кіносценаріях: Травнева ніч. Яблуні. 

Сп’яніти можна. Які пахучі яблуні! Замовкає річ. Вечір. Ніч. 

2) вказівні (на основі буттєвих + вказівні частки от, ото, то, ось, це, оце...) 

Ось і школа, ось і клас. Ось місяць. Зорі. Солов’ї. 

3) називні (повідомляють, що постало перед очима: назви установ, газет, 

журналів, марок машин, мила, парфумів, прізвища): «Бесіда» (чай). 

4) спонукальні (наказ, розпорядження): Вогонь! Скальпель! 



5) емоційно-оцінні (виражають емоційну оцінку): Яка славна дівчина! Що за 

перли! 

6) кількісно-характеризувальні (Три дні і сто вражень! А людей!) 

7) номінативні уявлення: повідомляють про предмет, який постає у спогадах, 

думках.: Роки, роки! Сивіє голова... Матуся... Рідна, люба, як доленько ти зараз! 

! Якщо при номінативі є додаток або обставина – це двоскладні неповні 

речення: В небі – журавлиний ключ.  

Вживаються у художньому та розмовному мовленні. 

7. ВОКАТИВНІ РЕЧЕННЯ 

Вокативними називаються ОР, у яких передається певне почуття або 

волевиявлення, а предикативний центр виражається субстантивами у Н. або Кл в. 

Як правило, це ім’я особи, до якої звернене мовлення. 

Андрію! – зупиняє вихователь учня, що бешкетує. 

Світланко!... – заспокоює подруга дівчинку. 

Додаткове значення – спонукання (Нащо ти це зробив? Як ти можеш? і под.) 

дає змогу розглядати аналізовані конструкції як окремий тип односкладних і 

відмежовувати від речень-звертань: 

Мамо, мамо, вічна і кохана,  

Ви пробачте, що був неуважний! 

Знаю, ви молилися на мене, 

Дні і ночі, сива моя нене (М. Луків) 

Вперше виділені О. Шахматовим. П. Дудик називав їх реченнями-звертаннями; 

І. Слинько – звертальними комунікатами. 

! Багато мовознавців такий тип не виділяє. Вживаються у розмовному мовленні. 



 ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ− це такі речення, до складу яких 

входять відокремлені члени, однорідні члени, вставні і вставлені конструкції, 

звертання. 

За граматичними і семантичними ознаками ПУР займають проміжне місце між 

простими і складними реченнями. Проте ПУР − це не самостійна синтаксична 

одиниця. Це прості речення, а функціонуюча ускладнювальна частина − у ролі 

якогось члена речення (однорідні підмет, присудок ..., відокремлене означення) 

або взагалі не виконують функцію членів речення. 

Спільне зі складним: утворюється в результаті трансформації складних речень. 

Ускладнення пов’язується із напівпредикативністю − особливим синтаксичним 

значенням, що близьке до предикативності (у відокремлених означеннях, 

прикладках, обставинах). Це додаткове до основного висловлювання 

повідомлення про співвіднесення висловлюваного з дійсністю. Наприклад: 

1. Вражена почутим, дівчина довго не могла заснути. 

Трансформуємо повідомлення: 

1. Дівчина довго не могла заснути. 

2. Вона була вражена почутим. 

2. Яблуні і груші густо вкрились купіллю біло-рожевого цвіту. 

1. Яблуні ................ цвіту. 

2. Груші .................. цвіту. 

Трактування ПУР в синтаксисі неоднозначне. Переважає думка, що це просте 

речення з ОЧР, відокремленими членами, вставним чи вставленим компонентом 

або ж із звертанням. Проте дехто із синтаксистів вважає, що до них начебто не 

належать ОЧР, «бо однорідність кількісно поширює, а не ускладнює речення» 

(А.Ф. Прияткіна). Однак однорідність модифікує речення семантично, розгортає 

структурно. Навіть синтаксично ізольовані частини (звертання, вставні і вставлені 

конструкції) привносять у речення щось особливе, важливе. 



З історії вивчення ВЧР. Науково-лінгвістичне осмислення відокремленості як 

особливого явища у граматиці більш-менш системно розпочалося у русистиці з 

20-х р. ХІХ ст. Започаткував М. Греч у «Практической русской граматике» (СПб, 

1827), продовжили: О. Востоков («Русская грамматика...» (СПб, 1831)), Ф. 

Буслаєв («Историческая грамматика русского языка», 1856). 

М. Греч трактував ті одиниці, які ми називаємо відокремленими, як скорочені 

варіанти підрядного речення (їх можна розгорнути у підрядні).  Це мовні звороти 

з дієприкметником чи дієприслівником. 

Подібно трактували названі граматисти − О. Востоков, Ф. Буслаєв − розглядали 

відокремлені звороти як скорочені підрядні речення. 

Наприклад: Усердно работая, не замечаешь течения времени. Когда усердно 

работаешь, не замечаешь течения времени. 

О. Потебня назвав термін (скорочене підрядне речення) незручним. Для нього 

це не скорочене підрядне речення, а лише члени речення – що загалом відповідає 

сучасному розумінню. 

Створив і вперше запровадив до синтаксичного вжитку термін відокремлені 

члени речення О.М. Пєшковський («Русский синтаксис внаучном освещении») 

(1914). Відокремлюються лише другорядні члени речення. Сутність 

відокремлення − в інтонаційному виділенні. Проте недооцінив смислове 

навантаження. О. Пєшковський охарактеризував різні види ВЧР, визначив умови 

відокремлення, створив терміни, якими і послуговується відокремлене означення, 

відокремлена прикладка, обставина і т.д. Російському «обособление» = українська 

калька «відокремлення». 

Запропоновану Пєшковським концепцію відокремленості синтаксизовано 

(відокремлення не прикметників..., а означень, обставин...). 

Терміни − відокремлення, відокремлені другорядні члени речення − уже в 30-і 

роки ХХ ст. ввійшли майже до загального вжитку (наукового, вузівського, 

шкільного). (У школі – щоб пояснити розділові знаки). Далі теорія збагачувалася. 

Русисти: В. Бабайцева, В. Белошапкова, Н. Валгина, В. Виногра-дов, П. Лекант, Т. 



Ломтєв, Н. Шведова... Українці: І. Білодід, Л.А. Булаховський, І. Вихованець, А. 

Гри-щенко, Н. Гуйванюк, М. Каранська, Б. Кулик, М. Плющ... 

Відокремлення − це смислове та інтонаційне виділення другорядних членів 

речення для надання їм граматичної і смислової значеннєвої ваги (І. Вихованець). 

Засобом виділення в усному мовленні слугує своєрідна відокремлювана 

інтонація, паузи, що у писемному мовленні − позначається комою, рідше − тире. 

Відокремлюватися може як окреме повнозначне слово, так і поєднання 

повнозначних слів. Наприклад: Замріяна, вона дивилася на сонце. Замріявшись, 

вона не помітила повернення тата. Поміняємо їх місцями. Бачимо: відокремлені 

члени вимовляються сильніше, стають більш значущими у смисловому плані, 

звертають більшу увагу читача. 

Таким чином, мета відокремлення − надати відокремленому члену більшої 

самостійності і цим самим посилити його важливість. Відокремлюються тільки 

другорядні члени, бувають непоширеними і поширеними. (Приклади). 

Відокремлення властиве книжній мові. Це робить фразу економнішою, 

конкретнішою. 

Відокремленими називаються другорядні члени речення, які доповнюють 

основну думку речення, у вимові виділяються інтонацією, а на письмі − 

розділовими знаками для посилення їх смислової ролі. 

Умови відокремлення: 

-семантичні (залежать від смислового навантаження члена речення); 

-морфологічні (залежать від способу вираження); 

-синтаксичні (від порядку слів, поширеності); 

-комбіновані (коли діють одночасно кілька умов). 

До загальних умов відокремлення відносять: 



1) додаткове смислове навантаження (препозиційне узгоджене означення 

відокремлюється, якщо має обставинне значення: Задоволене, дитя посміхалося. 

Пор.: Задоволене дитя посміхалося); 

2) незвичайний порядок слів у реченні (постпозиція другорядних членів: Її очі, 

великі, сліпучо-голубі, завжди були сумними); 

3) ступінь поширеності члена речення (поширені відокремлюються частіше − 

звороти: Люблю читати лежачи (присл.). Лежачи на печі, їжі не здобудеш); 

4) граматична несполучуваність слів (особовий займенник не може мати 

пояснювальних слів у атрибутивних відношеннях: І вона, вибаглива і 

неприступна, на цей раз сіла поруч з ним (О. Гонч.)). 

УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

Відокремлені члени речення можуть бути уточнювальними – конкретизують 

поняття, звужують його. Бувають поширені і непоширені. Уточнювальними 

можуть бути всі члени речення, крім підмета. 

Уточнювальні та уточнювані члени речення завжди: 

– синтаксично однотипні; виступають тим самим членом речення; 

– відповідають на те саме питання; 

– але не є однорідними членами речення (не допускають підстановки сполучника і 

). 

Уточнювальне слово завжди вужче за значенням від уточнюваного: 

Я хочу встати вранці, на зорі.(Л. К.) 

Отже, уточнювальними називаються члени речення, які конкретизують зміст 

однойменного попереднього члена, звужуючи чи  обмежуючи його значення, 

відповідаючи на питання: Де саме? Коли саме? Як саме? тощо. 

Члени речення, які уточнюють підмет, виступають у ролі прикладки: 

Кумис, або перешумоване кобиляче молоко, вживають як ліки. 



Найчастіше відокремлюються уточнювальні обставини, а саме: 

– обставини місця: А там, за Ятранню, – Веселі Боковеньки! 

– обставини часу: Рано, разом із сонцем, прокинулась і Харитя; 

–  обставини способу дії: Марко привітався голосно, на всю хату; 

– обставина причини: З найменшого приводу – за поламані граблі, за порвану косу 

– Гаркуша рвав і метав. 

План лекційного заняття № 8 

Тема. Складне речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. 

Безсполучникові складні речення. 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення.. Безсполучникові складні речення.», засвоїти інформацію 

про складне речення , особливості складносурядного, складнопідрядного та 

безсполучникового речень, класифікацій типів речень; розвивати пізнавальні 

можливості, зосередженість, охайність;  виховувати зацікавленість дисципліною, 

прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння синтаксису складного речення; доцільності застосування 

методів та прийомів під час засвоєння синтаксису складного речення. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, схеми. 
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План 

1. Складне речення, як синтаксична одиниця 

2. Типи складних речень 

3. Складносурядне речення 

3.1. Загальні відомості 

3.2. Засоби поєднання предикативних частин складносурядних речень 

4.  Складнопідрядні речення, принципи класифікації її. Різновиди складнопідрядних 

речень розчленованої структури: характеристика їх. 

5. Безсполучникове складне речення 

5.1 Загальні відомості про безсполучникове складне речення, різновиди цього 

речення. 

5.2 Складні безсполучникові речення з однотипними частинами 

5.3Складні безсполучникові речення з різнотипними частинами 

Складне речення порівняно з простим—синтаксична одиниця вищого порядку. 

Воно складається з двох чи більше предикативних частин (організуючих центрів), 

кожна з яких має два головні члени (підмет і присудок), як у двоскладному простому 

реченні, або лише один головний член — як в односкладному. Предикативні 

частини, що входять до складу складного речення, поєднані між собою 

сполучниковим або безсполучниковим зв'язком і творять семантичну, структурну й 

інтонаційну єдність. Таким чином, складне речення — це поліпредикативна 

синтаксична одиниця, що складається з двох або більше предикативних частин, 

об'єднаних в єдине ціле. Як і просте, складне речення характеризується інтонаційно-

семантичною завершеністю, але виражає складніше поняття і має складнішу будову. 



Отже, складне речення — це речення, що складається з двох і більше 

предикативних одиниць, які становлять семантичну, структурну та інтонаційну 

єдність. 

Найістотнішими ознаками складного речення є такі: 1) поліпредикативність; 

2) особлива структурна схема; 3) семантична й інтонаційна цілісність, 

завершеність. 

Поліпредикативність складного речення полягає в тому, що воно складається з 

двох чи кількох предикативних одиниць, які співвідносяться з простими реченнями, 

поєднаних в одне ціле. Складне речення, що складається з двох предикативних 

одиниць, називається двочленним, або двокомпонентним, наприклад: Що для 

безсмертя народилось, від зброї смертних не помре (М. Р.). Складне ж речення, що 

має у своєму складі три і більше предикативні одиниці, називається багаточленним, 

або багатокомпонентним. Пор., наприклад, речення, що складається з п'яти 

предикативних одиниць: Лука зазеленіла, і груша із зломленою верховиною біля хатки 

вбралася в листву, і зашумів гай по горах округи, і розлучивсь Дніпро й далеко-далеко 

заточивсь у луку розливним потоком, і налетіли птахи з далеких країв, заспівали й 

защебетали (М. С). 

Друга істотна ознака складного речення — його особлива структурна схема 

— виявляється в тому, що порівняно з простим воно має своєрідну структурну 

організацію. На відміну від простого, складне речення будується не зі слів і 

словосполучень, а з предикативних одиниць, за будовою подібних до простого 

речення, хоча загалом відмінних від нього, які розміщуються за певною схемою. 

Важливу роль у структурі складного речення відіграють як інтонація, так і 

сполучникові засоби (сполучники і сполучні слова) та вказівно-співвідносні слова, 

що слугують засобом поєднання предикативних частин складного речення в єдине 

структурне ціле. Важливу роль у структурі складного речення відіграють також деякі 

особливості будови його предикативних частин, зокрема співвідношення форм 

присудків (видо-часових і модальних); неповнота першої, головної, частини 

складнопідрядного речення, що передбачає або наявність іншої, підрядної, частини 

в цілому, або наявність у ній конкретизуючи слів; наявність спільних компонентів у 



різних предикативних частинах складного речення (спільних другорядних членів, 

вставних та службових слів тощо); паралелізм структури, що виявляється, зокрема, у 

взаєморозміщеності предикативних частин і в можливості (або неможливості) їх 

перестановки. Зазначені елементи структури складного речення в різних 

комбінаціях творять структурні моделі складних речень деяких різновидів. 

Третя ознака складного речення — семантична та інтонаційна цілісність, 

завершеність — виявляється у тому, що, на відміну від простого, його частини не 

є самостійними і не мають семантичної та інтонаційної завершеності, а зливаються в 

одне ціле за змістом й інтонаційно. Із семантичного погляду складне речення не є 

механічним поєднанням двох чи кількох предикативних частин, що його становлять. 

Воно передає найрізноманітніші відношення, що виникають між його частинами 

(перелічувальні, протиставні, часові, умовні, порівняльні, причинково-наслідкові 

тощо); а також той основний зміст, що міститься в окремих предикативних частинах, 

і той додатковий зміст, що виникає внаслідок взаємозв'язків цих частин. Отже, 

тільки складне речення в цілому має єдину семантику, окреме самостійне значення, 

яке зовсім не становить суми значень його компонентів, окремих предикативних 

одиниць, що входять до його складу. Предикативні частини, що входять до складного 

речення, набувають повного семантичного оформлення лише у складі всього речення; 

взяті ж окремо, вони зазвичай не мають семантичної завершеності. Щоправда, в 

таких різновидах складних речень, як складносурядні з єднальними і 

приєднувальними відношеннями й особливо безсполучникові із загальним 

значенням одночасності, семантична самостійність окремих предикативних частин 

досить відчутна, проте і тут вона далеко не повна, бо не супроводжується 

інтонаційною завершеністю. Тільки складне речення в цілому має і семантичну, й 

інтонаційну завершеність, інтонацію кінця, яка зосереджується на кінцевих словах 

останньої предикативної частини. 

Зі сказаного цілком закономірно випливає, що як самостійну структурну й 

комунікативну одиницю можна розглядати лише все складне речення в цілому. 

Структурна й семантична цілісність складного речення відрізняє його від самостійних 

простих речень, пов'язаних між собою семантично і розміщених одне за одним. 

Частини ж складного речення, не маючи семантичної й інтонаційної завершеності, не 



можуть ототожнюватися з простими реченнями. Тому термін «речення» щодо 

частин складного речення, який з навчально-методичною метою ще широко 

використовується у посібниках для середньої і вищої школи, слід вважати умовним. 

У науковій літературі для позначення структурно-семантичних частини складного 

речення останнім часом поширився термін «предикативна одиниця», 

«предикативна частина». Цим терміном користуватимемось і в подальшому викладі 

матеріалу із синтаксису складного речення української мови. 

Завершуючи загальну характеристику складного речення, треба зауважити, що, 

хоча відмінності між простим і складним реченнями доволі очевидні, все-таки 

існують окремі конструкції, визначення граматичної структури яких становить певні 

труднощі. Такими конструкціями, зокрема, є речення з однорідними присудками, 

вираженими дієсловом при одному підметі, які в європейській граматичній традиції 

розглядаються як різновид складного речення (так звані стягнені речення). Оскільки 

носієм однієї з найголовніших ознак речення — предикативності — є присудок, 

то в реченнях з однорідними присудками, вираженими дієслівними формами, 

можна, здавалося б, виділити кілька предикативних центрів. Однак це не зовсім так. 

Предикативний центр, яким у двоскладних реченнях (а саме про такі речення 

йдеться) є дієслово-присудок у координаційному зв'язку із підметом, у таких реченнях 

все-таки один, а не кілька. Тому такі речення слід розглядати як прості, ускладнені 

однорідними членами. 

Залежно від структури, зокрема від того, якими засобами поєднані між 

собою їх предикативні частини, всі складні речення поділяються на дві основні 

групи: 1) складні речення зі сполучниковим чи відносним зв'язком — 

сполучникові складні речення; 2) складні речення з безсполучниковим зв'язком 

— безсполучникові складні речення. У сполучникових складних реченнях 

предикативні частини поєднані в одне ціле за допомогою сполучних засобів 

(сполучників і сполучних слів) та інтонації, а в безсполучникових основним 

засобом зв'язку є лише інтонація. Складні речення зі сполучниковими 

засобами зв'язку і без них розрізняють між собою не лише за структурою, а й 

за характером граматичних значень. Оскільки одна інтонація не дає 

можливості диференціювати граматичні значення такою мірою, як 



сполучники, у безсполучникових реченнях вони виражені не так чітко, а їх 

семантика відчутно розмита. 

Складні речення зі сполучниковим (відносним) зв'язком залежно від того, 

за допомогою яких сполучників чи сполучних слів поєднуються їх 

предикативні частини, у свою чергу, поділяються на дві структурно-семантичні 

підгрупи: 1) складносурядні речення; 2) складнопідрядні речення. У перших 

предикативні частини поєднуються в одне ціле за допомогою сполучників 

сурядності, у других — за допомогою сполучників підрядності і сполучних слів. 

Складносурядними називаються складні речення, предикативні частини 

яких, будучи незалежними одна від одної, поєднуються в одне ціле за 

допомогою сурядних (паратактичних) сполучників — єднальних (/, та, та й, ні... 

ні та ін.), протиставних (а, але, проте, однак та ін.) і розділових (або, чи, або... 

або, чи... чи тощо). Складнопідрядними називаються такі складні речення, в 

яких одна предикативна частина, поширюючи, доповнюючи іншу, 

приєднується до неї за допомогою підрядних (гіпотактичних) сполучників чи 

сполучних (відносних) слів. Поширювана частина складнопідрядного речення 

називається головною частиною, а та, яка поширює і в якій перебуває 

сполучник підрядності чи сполучне слово, — підрядною. Як зазначалося, в 

окремих різновидах складнопідрядних речень як структурні елементи можуть 

виступати ще й співвідносні (вказівні) слова, що входять до складу головної 

частини. Семантичні відмінності між складносурядними і складнопідрядними 

реченнями полягають у тому, що сполучники сурядності, поєднуючи 

предикативні частини цих речень в одне ціле, не вказують на їх залежний (одна 

від одної), підрядний характер, тоді як сполучники підрядності і сполучні 

слова, поєднуючи в одне речення різні предикативні частини, вказують 

водночас на залежність однієї предикативної частини від іншої. 

У мовній практиці, зокрема в писемних текстах, складносурядні і 

складнопідрядні речення в «чистому» вигляді трапляються рідше порівняно з 

реченнями з різнотипною ускладненістю граматичних зв'язків. З огляду на це 

виокремлюють ще один різновид складних речень — складні речення з 



ускладненою синтаксичною будовою, або складні синтаксичні конструкції. До них 

відносять, з одного боку, складнопідрядні речення з кількома підрядними 

частинами, складносурядні речення з кількома сурядними, а з іншого — складні 

речення із сурядністю та підрядністю. До них іще належать багаточленні, 

багатокомпонентні безсполучникові складні речення, а також складні багаточленні 

речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. До складних багаточленних, 

багатокомпонентних синтаксичних конструкцій з певною умовністю можна 

віднести й період, що становить розгорнутий вислів, який чітко розпадається на дві 

протилежні частини, що характеризуються єдністю змісту і чіткою ритмічно-

інтонаційною організованістю, а також різні способи передачі чужого мовлення. Про 

все це докладно йтиметься далі. 

В основу класифікації складних речень можуть бути покладені й інші 

критерії. Наприклад, з погляду можливості — неможливості продовження деякі 

вчені розрізняють складні речення відкритої і закритої структури. Складні речення 

відкритої структури можуть бути доповнені (продовжені) новими предикативними 

одиницями, а речення закритої структури — зазвичай ні. Відкриту структуру 

можуть мати складносурядні, зокрема з єднальними і розділовими сполучниками, і 

деякі безсполучникові речення. Закрита структура властива складнопідрядним і 

деяким складносурядним (з протиставними сполучниками) та безсполучниковим 

реченням. Однак такий поділ складних речень мало що дає для розуміння їх 

структурної типології. 

Таким чином, залежно від структури серед складних речень розрізняють дві 

основні групи: 1) сполучникові; 2) безсполучникові. Серед сполучникових 

складних речень виокремлюють: а) складносурядні; б) складнопідрядні; в) 

ускладнені, багаточленні, багатокомпонентні, або складні синтаксичні конструкції. 

Складне речення, утворене з двох або більше предикативних одиниць, об'єднаних 

між собою за принципом рівнозначності в єдине семантичне, граматичне й 

інтонаційне ціле сполучниками сурядності та іншими граматичними засобами, 

називається складносурядним.  



Предикативні частини складносурядного речення є рівнозначними, що 

виявляється в тому, що вони виконують однакові синтаксичні функції щодо цілого, 

яке вони утворюють. Рівнозначність предикативних одиниць, що входять до склад-

носурядного речення, є однією з найхарактерніших ознак складних речень цього типу. 

З цією ознакою тісно пов'язаний той факт, що кожна предикативна частина 

складносурядного речення є відносно самостійною, зберігає значення окремого 

твердження і певну синтаксичну незалежність, хоча така семантична самостійність і 

синтаксична незалежність є відносними (адже більш-менш вільно будується тільки 

перша предикативна частина, лексичний склад і побудова другої й наступної 

зумовлені включенням їх в єдине ціле з першою частиною). 

Другою характерною ознакою складносурядних речень є те, що їх компоненти 

— предикативні одиниці — поєднуються між собою сполучниками сурядності, які 

завжди перебувають між предикативними одиницями, не належачи жодній із них, 

а тільки всьому складносурядному реченню в цілому. В цьому легко переконатися, 

помінявши місцями предикативні частини цих речень. Наприклад: За вітряком небо 

стало жовтогаряче, і збитий на вулиці порох був рожевий (П. П.) — Збитий на 

вулиці порох був рожевий, і за вітряком небо стало жовтогаряче; Дзвеніли 

жайворонки, і степ тремтів сонячно (А. Г.) — Степ тремтів сонячно, і дзвеніли 

жайворонки. Цим складносурядні речення різко відрізняються від складнопідрядних, 

у яких сполучник чи сполучне слово, що ними поєднуються предикативні одиниці, 

належать тільки підрядній частині, а при зміні порядку структурних частин 

сполучник чи сполучне слово переміщується разом із підрядною частиною: Я не 

втечу, коли самі не догадаєтесь вигнати (М. С.) — Коли самі не догадаєтесь 

вигнати, я не втечу; Я, коли самі не догадаєтесь вигнати, не втечу. 

Іще однією структурною ознакою складносурядного речення є те, що жоден з 

його компонентів (предикативних одиниць) ніколи не може перебувати в середині 

іншого компонента (предикативної одиниці), в той час як підрядна частина 

складнопідрядного речення може розміщуватися і в середині головної: Василь 

згадав про ті верби, під котрими він колись гуляв, і потягся на музики (І. Н.-Л.). 



Найважливішими засобами поєднання предикативних одиниць в одне ціле у 

складносурядному реченні є інтонація та сполучники. Особливо важливу роль 

інтонація відіграє в усному мовленні. Саме вона вказує на початок і кінець 

речення, допомагає в поділі тексту на предикативні одиниці й синтагми, дає 

змогу зосередити увагу на найважливішому у змісті складного речення. 

Інтонація складається з мелодики, інтенсивності звучання, темпу мовлення, 

пауз. Кожен з цих елементів має свою функцію, але ці функції можуть і 

переплітатись між собою. Так, більш важливе може виділятися як паузами, так 

і темпом мовлення й інтенсивністю звучання. 

Інтонація складносурядного речення може бути перелічувальною, 

протиставно-зіставною, традиційною, розділовою, причому кожна з них 

характеризується певною специфікою. Так, перелічувальна інтонація має 

однаковий інтонаційний малюнок у всіх предикативних одиницях — частинах 

складносурядного речення, за винятком останньої, яка виголошується з 

пониженням тону, що вказує на кінець речення: Минає день, і світ згасає, і 

найсвітліший промінь згас (М. Р.). Особливістю протиставно-зіставної 

інтонації є її протилежний для окремих частин, але симетричний для всього 

складного речення характер, який виявляється, зокрема, в тому, що перша 

предикативна частина має висхідний рух тону, а друга — спадний, причому 

логічно наголошені слова обох компонентів таких речень вимовляються голосом 

більшої інтенсивності, ніж при перелічувальній інтонації, а пауза між 

предикативними частинами є довшою: Поїзд прибув на станцію зарані—опівдні, 

але по розгаслій дорозі іти було важко (А. Г.).  

Присубстантивно-атрибутивними, чи просто присубстантивними, 

називаються такі складнопідрядні речення нерозчленованої структури, в яких 

підрядна частина, відповідаючи на питання який, яка, яке, відноситься до 

іменника чи субстантивованого слова, що входить до складу головної частини, й 

означає його. Так, у реченні Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще 

не була (П. Т.) підрядна частина якого Правди сила ніким звойована ще не була 

відноситься до іменника народ головної частини, означаючи його, а в реченні 

Між подвійними сходами, що вели на другий поверх, колись стояв величезний 



акваріум, у якому плескалися золоті краснопері риби (М. Р.) при одній головній 

частині маємо аж дві підрядні: перша {що вели на другий поверх) відноситься до 

іменника сходами, а друга (у якому плескалися золоті краснопері риби) — до 

іменника акваріум головної частини, означаючи їх. 

У шкільних підручниках і в деяких посібниках для вищої школи 

складнопідрядні речення цього різновиду називаються означальними, тобто 

так, як у традиційній класифікації, побудованій за логіко-граматичним 

принципом. 

Означуваний іменник може виконувати в головній частині функцію будь-

якого члена речення і, отже, виступати в будь-якій формі, оскільки властивість 

поширюватися підрядною присубстантивно-атрибутивною частиною пов'язана з 

його лексико-морфологічною природою, а не із синтаксичною функцією. Так, у 

першому з наведених речень означуваний іменник народ, виступаючи в ролі 

іменної частини складеного присудка, стоїть у називному відмінку однини, а у 

другому перший з означуваних іменників сходами, виступаючи в ролі 

непрямого додатка, стоїть в орудному відмінку однини, а другий — акваріум, що 

виконує функцію підмета, — в називному. 

Засобом зв'язку предикативних частин присубстантивно-атрибутивних 

речень є сполучні слова-займенники який, чий, котрий, що, хто у будь-якій 

формі та сполучні слова-прислівники де, куди, звідки, коли, як, а також 

сполучники що, щоб, мов, немов, наче, неначе, ніби: Картина, котру він побачив, 

дуже вразила його (М. К.); Любив я дуже ті дні, коли дома у нас збиралися гості 

(С. В.); Нехай посміє хтось загрожувать країні, де є такі батьки, де є такі 

сини (М. Б.); Я той день не забуду, як привіт мені ти передав (В. Сос); 

Нимидорі знов приснився сон, ніби вона блукає з Миколою (І. Н.-Л.); Море було 

таке гладеньке, синє, наче туго натягнений екран, на якому показували небо (М. 

К.); Єсть у нас могутні люди, що немов із сталі (П. Т.). 

У головній частині присубстантивно-атрибутивних складнопідрядних 

речень сполучнику або сполучному слову підрядної частини може відповідати 

вказівний займенник той (такий), який супроводжує означуваний ним іменник 



і виступає в ролі підсилювального співвідносного (вказівного) слова: Нехай не 

знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє (М. Р.); Савка робив 

таку міну, наче його в хаті не було (М. К.); Нема такого дерева, щоб на нього 

птиці не сідали (Ю. С); В очі Саливона зайшла така туга, що він уже не бачив 

нікого перед собою (М. С). 

Підрядна частина присубстантивно-атрибутивних складнопідрядних 

речень завжди стоїть після означуваного іменника головної частини 

незалежно від того, чи ця головна частина стоїть перед підрядною, чи 

підрядна перебуває в середині головної: Я честь віддам титану Прометею, 

Що не творив своїх людей рабами (Л. У.); При в Узді в село вершників уже чекали 

діти, які здалеку помітили їх (О. Г.); А на тому місці, де стояла тінь, іскрило 

сонце широкою плямою (П. М.); Під наметом кучерявої ялини, що росла 

посередині галявини, тіні зійшлись і змішались (С. В.); Край дороги, якою 

котився віз, лежав білий пісок (М. К.); Під кручею, де розмістилася його вогнева 

позиція, діялось щось незвичайне (О. Г.). 

Залежно від значення означуваного іменника і структури предикативних 

частин серед складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних речень 

виокремлюються два різновиди: 1) власне атрибутивні; 2) атрибутивно-

поширювальні. 

Власне атрибутивні — це такі присубстантивно-атрибутивні 

складнопідрядні речення, головна частина яких потребує підрядної частини, бо 

означуваний іменник, що міститься в головній частині, має надто загальне 

значення й потребує конкретизації, звуження семантики. Так, у реченнях 

Благословенна та ясна година, Коли буквар до рук бере дитина (Д. П.); 

Благословен той день і час, Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас 

Малими босими ногами (М. Р.) підрядна частина першого речення (коли буквар 

до рук бере дитина) називає ознаку, яка виділяє предмет (година) з-посеред 

інших подібних; те саме маємо і в другому реченні, перша підрядна частина 

якого (коли прослалась килимами земля) також уточнює ознаку предметів (день 

і час), названих у головній частині, а друга (яку сходив Тарас малими босими 



ногами) характеризує, конкретизує ознаку означуваного іменника земля. 

Складнопідрядні присубстантивно-атрибутивні речення цього різновиду будуються 

за схемою: той (та, те) — який, котрий, коли, де, або: такий {така, таке) — 

який, такий — коли, такий — де, причому співвідносні слова той, такий у 

головній частині можуть бути і відсутні, проте вони завжди потенційно можливі. 

Атрибутивно-поширювальні речення — це такі складнопідрядні 

присубстантивно-атрибутивні утворення, головна частина яких може обійтися без 

підрядної, оскільки пояснюваний іменник має певне конкретне значення, а підрядна 

частина подає про нього лише додаткові відомості. У таких реченнях вживання 

співвідносних (вказівних) слів-займенників при означуваних іменниках головної 

частини неможливе, оскільки іменники означають конкретні предмети: 3 війни 

шляхами йде солдат у рідний дім, де матір сина жде під яворами (М. С); Його міно-

метники, які звикли вести вогонь на рівнині, мусили особливо ретельно враховувати 

специфіку нових умов (О. Г.); Густа біла рослинність, що оточувала навкруги, 

переносила мрію в якусь зачаровану країну (М. К.). 

Займенниково-співвідносними називаються такі складнопідрядні речення 

нерозчленованої структури, в яких підрядна частина відноситься до співвідносного 

(вказівного) слова головної частини, розкриваючи й пояснюючи його значення. 

У шкільних підручниках і деяких посібниках для вищих навчальних закладів 

переважна більшість займенниково-співвідносних складнопідрядних речень 

розглядається як окремий різновид означальних, що називаються займенниково-

означальними, протиставляючись при цьому власне означальним реченням; частина 

з них виокремлюється в різновид складнопідрядних речень з підрядними 

обставинними (складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії). 

Співвідносні (вказівні) слова, функцію яких виконують переважно вказівні 

займенники та прислівники займенникового походження, як відомо, лексично 

неповноцінні, невизначені й потребують розкриття їх значення, у зв'язку з чим 

головна частина складнопідрядних речень цього різновиду набуває відповідного 

значення тільки у поєднанні з підрядною. Пор. приклади: Хто сіє хліб, хто ставить 

дім, Хто створює поему, Той буде предком дорогим Нащадкові своєму (М. Р.); В кім 



юная душа, той не старіє з горя (П. Т.); Все, що здобуте кров'ю й потом, У нашій 

славі ожило (А. М.); Труби мінометів уже розпеклися так, що неможна було 

торкнутися рукою (О. Г.). У першому з наведених речень співвідносне (вказівне) 

слово той, що виконує в головній частині роль підмета, надто загальне й потребує 

конкретизації, розкриття його значення, що й здійснюється за допомогою трьох 

однорідних підрядних частин, поєднаних з головною сполучним словом хто; подібне 

маємо й у другому та третьому реченнях, у яких у ролі співвідносного слова головної 

частини виступають займенники той, все, що конкретизуються підрядними 

частинами, поєднаними з головними за допомогою сполучних слів в кім, що; у 

четвертому реченні співвідносне слово-прислівник так, що виконує в головній 

частині функцію обставинного слова, конкретизується, уточнюється частиною, 

приєднаною до головної за допомогою сполучника що. 

У ролі співвідносних слів у займенниково-співвідносних складнопідрядних 

реченнях зазвичай виступають займенники та прислівники займенникового 

походження: 1) вказівні (найчастіше) той, такий, стільки, так, там, туди, 

звідти; 2) деякі означальні весь, всякий, кожний, будь-який, всюди, скрізь; 3) за-

перечні ніхто, ніщо, ніде; 4) неозначені дехто, дещо, хтось, щось, десь; 5) окремі 

займенникові словосполучення не хто інший, не що інше та ін. Співвідносні слова 

можуть виступати у функції різних членів речення: 1) підмета: Стільки квітів в 

полях осіянних, Скільки співів у серці моїм (В. Сос); Те, що пройшло, навіки одшуміло 

(А. М.); 2) присудка: Гора така, що з неї спускалися цілий день (О. Г.); Він такий, 

що в неозорім полі уночі обійде хуртовину (Л. У.); 3) додатка: Іван продав усе, що 

мав (В. Стеф.); Про те, щоб взяти перевал в лоб, не могло бути й мови (О. Г.); 4) 

обставини способу дії: Хай суд іде так, як велять йому народи (Ю. Я.); Все 

намагається стати так, щоб я звернув увагу на його кепку (О. К.); Дівчина була 

зодягнена так, ніби оце тільки повернулася з далекої країни (О. Г.); 5) обставини 

місця: Пілоти дивились донизу, туди, де димом курилась дорога орди (М. Б.); Де 

трактори пройшли із краю в край, там колосисте золото буяє (В. Сос); Піти туди, 

куди серце кличе й обов'язок (М. К.). 

Предикативні частини займенниково-співвідносних складнопідрядних речень 

пов'язуються в одне ціле за допомогою сполучних слів хто, що, який, котрий, чий, 



як, де, куди, звідки, скільки, наскільки, сполучників що, щоб, наче, ніби тощо, яким у 

шовній частині відповідають співвідносні слова, внаслідок чого й виникає 

співвідношення вказівних (співвідносних) слів головної частини і сполучних слів та 

сполучників підрядної, яке найчастіше виступає у вигляді таких моделей: 1) той, 

та, те — що; 2) такий, так, стільки, настільки — як, наче, мов, неначе; 3) 

такий, стільки, настільки — що, щоб та ін. 

За логіко-граматичною класифікацією підрядні частини займенниково-

співвідносних складнопідрядних речень можуть бути: 

1)підметовими: Щасливий той, хто бачив мрію (Д. П.); В пісні те лише живе, 

що життя дало (І. Ф.); 

2)присудковими: Які діла, така й нагорода (Л. У.); Не тії тепер люди, що 

перше (М. К.); 

3)додатковими: Тим загибелі нема, кому світять ідеали (П. Г.); Живим 

вогником горіли очі в тих, хто сидів на партах (Ю. 3.); 

4)обставинними способу дії, міри й ступеня: Власним щастям можна вбити 

душу так, як не вб'є її спільне горе (Л. П.); А прийшлося таки так, що й про неї люди 

згадали (П. М.); Не так серце любить, щоб з ким поділитись (Т. Ш.); Так все сталося 

несподівано і просто, немов тільки вчора розсталися (М. К.); Та так брика, та так 

басує, що аж на все село гуде (Л. Г.); Стільки дали, скільки треба (П. М.); 

5)обставинними місця: Де воля родиться, там загиба зневіра (Д. П.); Там, куди 

приганяли корів, було болотяно (С. В.); Ой, не відтічь вітер віє, відкіль мені треба (І. 

Котл.). 

З'ясувальними .називаються такі складнопідрядні речення нерозчленованої 

структури, в яких головна частина характеризується семантичною і структурною 

неповнотою, а підрядна, розкриваючи зміст певного слова головної частини, ком-

пенсує цю неповноту. Зазвичай підрядна частина складнопідрядного з'ясувального 

речення виступає в ролі описової заміни відсутнього в головній частині підмета чи 

додатка. Так, у реченнях Було видно, було чути, Як реве ревучий (Т. Ш.); Крізь дерево 

я чув, як пашить вогнем дуло моєї гвинтівки (М. С); Хочу, щоб ви надихались цього 

повітря (О. Г.) підрядні частини (як реве ревучий, як пашить вогнем дуло моєї 

гвинтівки, щоб ви надихались цього повітря) описово замінюють відсутні в головній 



частині додатки, а в реченнях мариться крізь сон дідові, що в сінях над ним 

бринить струна (С. В.); Гафійці здавалось, що ясна для неї кожна душа і кожна 

думка (М. К.); снилось, як гаряче дихають дні (А. М.) підрядні частини (що в сінях 

над ним бринить струна; що ясна для неї кожна душа і кожна думка; як гаряче 

дихають дні) виконують функцію відсутнього в головній частині підмета. 

Важливою структурною ознакою складнопідрядних речень із підрядними 

з'ясувальними є те, що підрядні частини їх безпосередньо відносяться до певного 

слова (зрідка словосполучення) головної частини, яке є пояснюваним, опорним. 

Поширюючись підрядною частиною, це пояснюване слово головної частини є 

своєрідним структурним ядром усього складнопідрядного речення. Тому 

зупинімося на характеристиці цих слів докладніше. Найчастіше такими словами 

виступають окремі семантичні розряди дієслів, а також предикативні прислівники 

(слова так званої категорії стану), прикметники, віддієслівні і співвідносні з 

дієсловами іменники, що характеризуються тією самою семантикою, що й відповідні 

дієслова, та стійкі словосполучення, співвідносні своєю семантикою зі згаданими 

розрядами слів. 

У сучасній писемній українській мові і в усному мовленні здебільшого 

трапляються складнопідрядні з'ясувальні речення, в яких підрядна частина 

відноситься до дієслів з певною семантикою, що у головній частині виступають як 

пояснювані, опорні. Ці дієслова переважно означають процеси: 

1)мовлення (говорити, казати, розповідати, повідомляти, оголошувати, 

передавати, запевняти, зауважувати тощо): Сумна повернулась додому Маланка й 

нікому не похвалилась, що бачила й чула (М. К.); 

2)мислення, розумової діяльності (думати, розуміти, усвідомлювати, гадати, 

знати, збагнути, вирішувати, передбачати та ін.): Ми знаєм, для чого жить (Б. О.); 

3)волевиявлення, спонукання (бажати, хотіти, прагнути, вимагати, 

забороняти, наполягати, просити, радити та ін.): Хочу, щоб ви надихались цього 

повітря (О. Г.); 

4)сприймання, відчуття (бачити, чути, стежити, спостерігати, відчувати, 

почувати, уявляти тощо): Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А. М.); Мені 



спочатку навіть здалося, що кружляю на одному місці (Є. Гуц.); 

5)психічні процеси, почуття та їх виявлення (радіти, сумувати, боятися, 

ображатися, соромитися та ін.): Раділа, що йду, живу, п'ю цілюще степове повітря 

(О. Г.); 

6)сподівання, віри (чекати, надіятися, вірити, упевнятися і т. ін.): Я все надіявся, 

що ви таки надумаєтеся і зважитесь приїхати до нас (М. К.); 

7)піклування, турботу (дбати, турбуватися, старатися, клопотатися тощо): 

Оці добродії почали клопотатися, щоб прийняти Шевченка до академії (П. М.); 

Надвечір Остап почав турбуватися.., що її нема досі (М. К.); 

8)буття, виявлення (бувати, статися, траплятися, виявлятися та ін.): 

З'ясувалося, що він перевіряє, чи справжній кулемет (Ю. Я.); Трапляється, що хата 

од хати стоїть на аршин довжини (І. Н. -Л.) та ін. Підрядна частина 

складнопідрядних з'ясувальних речень може пояснювати і такі дієслівні форми, як 

інфінітив, дієприслівник, дієприкметник та предикативні слова на -но, -то: І тільки 

б знати, що немарно в світі цім Топтав дорогу, сиву од століть (Б. О.); Козаков 

завжди брав собі найнебезпечніші завдання, не задумуючись, що це може коштувати 

йому життя (О. Г.); Не перестану вірити в доброго Діда Мороза, Якщо навіть буде 

доведено, що такого нема (Л. К.); Благословен, чий труд прекрасний життя здіймає 

із руїн (В. Сос). 

Підрядна частина складнопідрядних з'ясувальних речень може відноситись 

також до предикативних прислівників: Людині треба, щоб її робота залишалася 

після неї самої жити (Ю. Я.); Як добре, коли світиться вогонь у хаті друга, трошки 

таємничий (М. Р.); Зрозуміло, що після цієї канонади сюди посунуть танки (О. Г.); 

Жаль, що я не дружив з голубами (А. М.); Чи не відомо вам, куди вона переїхала? (Ю. 

С). 

Зрідка пояснюваними словами головної частини складнопідрядних з'ясувальних 

речень можуть бути прикметники, що своїм значенням наближаються до названих 

розрядів дієслів: Ми горді [гордимося] собою, що наближаємо трудом золотим 

щастя весни трудової (В. Сос). 

Іноді у складнопідрядних з'ясувальних реченнях пояснюваними словами 

головної частини виступають віддієслівні та співвідносні з дієсловами іменники з 



близьким до зазначених розрядів дієслів значенням (мова, чутка, гадка, звістка, 

радість, думка та ін.): Виявляється, чудові ці хлопці везуть звістку братам на 

Словаччину, що Злата Прага вже вільна... (О. Г.); Віру, напевне, хвилювала його 

своєрідна оповідь, чому він став саме словесником (І. Ц.); Коли оце в Кармелевім селі 

пройшла чутка, що це їх Кармель отаманує в Чорному лісі (М. В.). 

Іноді підрядна частина складнопідрядних з'ясувальних речень може відноситися 

до стійких словосполучень, співвідносних з уже згадуваними розрядами дієслів 

(дати слово — запевнити, дати знати — повідомити, спасти на думку — 

подумати та ін.); Даю голову на відруб (запевняю,), що з ними нічого не трапилось (О. 

Г.). 

Підрядні частини складнопідрядних з'ясувальних речень поєднуються з 

головними частинами в одне ціле за допомогою з'ясувальних сполучників що, як, мов, 

ніби, наче, щоб, аби, якби, коли, поки, доки, чи та сполучних слів що, який, котрий, чий, 

де, куди, звідки, коли, як, чому, скільки, наскільки, навіщо, причому найчастіше в ролі 

сполучного засобу в реченнях цього типу виступає сполучник що. 

Зазвичай підрядна частина складнопідрядних з'ясувальних речень стоїть після 

або в середині головної, але після слів, яких вона стосується. Щоправда, зрідка 

трапляються випадки, коли підрядна частина стоїть перед головною. Це буває тоді, 

коли необхідно звернути увагу на зміст підрядної частини, логічно наголосити його: 

Що хотіла зробити, не знає (М. К.); Як ми зайшли сюди, тобі не знати (С. В.). 

За логіко-граматичною класифікацією підрядні частини складнопідрядних 

з'ясувальних речень розглядаються як підрядні підметові й підрядні додаткові. 

Нині у шкільній практиці до складнопідрядних з'ясувальних відносять також ті 

різновиди складнопідрядних займенниково-співвідносних речень, які за логіко-

граматичною класифікацією належать до підметових і додаткових: Безсмертя 

достойний лиш той на землі, Хто любить свою Батьківщину (М. Р.). 

Складнопідрядні речення з підрядними часу — це такі складнопідрядні 

речення розчленованої структури, підрядні частини яких указують на час або період 

тривання дії головної частини. Як правило, підрядні частини цих речень відносяться 



до головної частини в цілому і залежать від неї. Вони відповідають на питання 

коли? як довго? з яких пір? з якого часу? до якого часу? тощо і 

поєднуються з головною частиною за допомогою сполучних слів коли, поки, доки, а 

також сполучників як, як тільки, ледве та ін. 

Підрядні частини складнопідрядних речень часу можуть стояти перед 

головною частиною, в середині її або після неї: Лесі Українці було тринадцять років, 

коли вона надрукувала в журналі свій перший поетичний твір (І. Ц.). Якщо підрядну 

частину цього речення переставити в інше місце, його зміст не зміниться: Лесі 

Українці, коли вона надрукувала в журналі свій перший поетичний твір, було 

тринадцять років; Коли Леся Українка надрукувала в журналі свій перший поетичний 

твір, їй було тринадцять років. 

За співвідношенням дії головної і підрядної частин складнопідрядні речення з 

підрядними часу поділяються на дві групи: 1) складнопідрядні часові речення з 

відношенням одночасності, коли дія підрядної і головної частин відбувається 

одночасно: Коли дороги життєвої Тебе підхопить вітер злий, По вінця сили трудової у 

серце стомлене налий (М. Р.); Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть (Т. Ш.); 2) 

складнопідрядні часові речення з відношенням різночасності, коли дія підрядної 

частини почалася раніше, ніж дія головної: Як став місяць серед неба, ревнули гармати 

(Т. Г.); Як упав же він з коня та й на білий сніг, «Слава!», «Слава!» покотилось і лягло 

до ніг (П. Т.); Коли баркас наблизився, Мемет покинув кав'ярню і подався на берег (М. 

К.) або коли дія підрядної частини відбувається після дії головної: Ледве віз спинився 

коло воріт, як перед Марусею спинився хлопчик літ п'яти, схожий на орля (М. В.); Доки 

сонце зійде, роса очі виїсть (Н. тв.); А мати стояла нерухомо, доки син на горб не 

вийшов (А. Г.). 

У складнопідрядних часових реченнях з відношенням одночасності підрядна 

частина приєднується до головної за допомогою сполучників коли, як, поки, доки та 

складених сполучників в той час як, в міру того як. Засобами вираження зв'язку 

підрядної частини з головною в таких реченнях є також співвідношення видо-

часових форм дієслів-присудків головної і підрядної частин, які мають форму 

недоконаного виду, і зрідка порядок слів. У складнопідрядних часових реченнях з 



відношенням різночасності підрядна частина приєднується до головної за допомогою 

сполучників поки, доки, перед тим як, до того як, коли необхідно виразити дію 

головної частини, що відбувається раніше, ніж дія підрядної: Вранці, перед тим як 

рушити на переправу, Хаєцький зробив ревізію на возах і доповів командирові роти про 

наявну кількість мін. (О. Г.). Сполучники після того як, як, коли при присудках 

головної і підрядної частин, виражених дієслівними формами доконаного виду, 

показують, що дія головної частини настає після дії підрядної, а сполучники як 

тільки, тільки що, тільки-но, тільки, ледве, ледве тільки, лиш, лише, скоро, щойно — 

що дія або стан головної частини починається або закінчується відразу після дії 

підрядної: Ну вже тепер, як тільки насмілюся, так і підійду (М. В.); Після того як він 

оженився, він ніби виріс у своїх очах (І. Н.-Л.); Ледве Тарасові минуло дев'ять літ, як 

умерла його мати (П. М.); Щойно пароплав почав підходити до пристані, Ерік кинувся 

на верхню палубу (П. П.). 

Поряд зі складними реченнями, в граматичній організації яких найважливішу 

роль відіграють сполучники, у мовленні широко представлені також складні речення, 

предикативні частини яких поєднуються між собою без використання сполучників і 

сполучних слів. Це так звані безсполучникові складні речення, основним засобом 

поєднання предикативних частин яких в одне синтаксичне і семантичне ціле є 

інтонація, що нерідко супроводжується також іншими засобами, зокрема 

співвідношенням видо-часових форм дієслів-присудків, семантичним зв'язком і 

порядком розташування предикативних частин, хоча для деяких різновидів цих 

утворень він і не має синтаксичного значення, паралелізмом синтаксичної структури 

поєднуваних частин, а також деякими лексико-граматичними засобами, зокрема 

спільними для предикативних частин членами, що їх об'єднують, співвідносними 

вказівними і пояснювальними словами тощо. Отже, безсполучникові речення — це 

такі складні речення, предикативні частини яких об'єднуються в одне синтаксичне і 

семантичне ціле не за допомогою сполучників і сполучних слів, а інтонацією, 

ритмомелодійними, а також деякими іншими засобами. 

Упродовж тривалого часу безсполучникові складні речення розглядали як 

різновиди відповідних сполучникових речень, зокрема безсполучникові речення з 

однотипними частинами—як один з різновидів складносурядних речень, а 



безсполучникові речення з різнотипними частинами—як складнопідрядні. Лише 

останнім часом у синтаксичній теорії поступово утвердився погляд на 

безсполучникові складні речення як на самостійний структурно-семантичний тип 

складних речень, що існують незалежно від сполучникових утворень — 

складносурядних і складнопідрядних речень, хоча й співвідносяться з ними. 

Головним засобом зв'язку предикативних частин безсполучникового складного 

речення є інтонація. Розрізняють чотири її різновиди: 1) перелічувальну; 2) 

протиставну; 3) зумовленості; 4) пояснювальну. Відповідно до цього 

безсполучникові складні речення поділяються на чотири основні типи: 1) 

перелічувальні; 2) протиставні; 3) зумовлювальні; 4) пояснювальні. 

Поряд із класифікацією безсполучникових складних речень за характером 

інтонації в науковій літературі існує й широко використовується класифікація за 

характером відношень між предикативними частинами. За цією класифікацією серед 

цих складних синтаксичних утворень розрізняють дві групи: 1) безсполучникові 

складні речення з однотипними частинами, тобто безсполучникові складні речення 

однорідного складу; 2) безсполучникові складні речення з різнотипними частинами, 

тобто безсполучникові складні речення неоднорідного, не однотипного складу. 

У процесі подальшого викладу матеріалу дотримуватимемося саме цієї 

класифікації. 

До безсполучникових складних речень з однотипними частинами належать такі 

безсполучникові складні речення однорідного складу, предикативні частини яких 

об'єднуються в одне ціле за допомогою перелічувальної та протиставної інтонації. 

Предикативні частини таких безсполучникових складних речень однорідно 

незалежні, семантично скоординовані, співвідносні з частинами складносурядних 

речень. За своєю будовою і значенням безсполучникові складні речення з 

однотипними частинами дуже близькі до складносурядних речень, співвідносні з 

ними. 

З погляду значення, семантики безсполучникових складних речень з 

однотипними частинами серед них можна виокремити два основні різновиди: 1) 

речення з перелічувальними відношеннями; 2) речення із зіставно-протиставними 



відношеннями. Відмінність між цими двома різновидами полягає не лише в їх 

семантиці, вони різняться і за структурою: в той час як безсполучникові складні 

речення з перелічувальними відношеннями є реченнями відкритої структури, 

тобто кількість предикативних частин у їх складі, будучи зумовленою метою 

висловлювання, обсягом інформації, її вичерпністю, теоретично не обмежена, 

безсполучникові складні речення із зіставно-протиставними відношеннями є 

реченнями закритої структури, кількість предикативних частин у їх складі 

обмежена двома компонентами. Серед складних безсполучникових речень із 

перелічувальними відношеннями можна виокремити ще два під різновиди: 

1)речення, що означають одночасність перелічуваних явищ; 

2)речення, що виражають часову послідовність дій, явищ. 

Складні безсполучникові речення з перелічувальними відношеннями, що 

означають одночасність перелічуваних явищ, характеризуються однотипними 

формами дієслів-присудків у предикативних частинах та перелічувальною 

інтонацією після кожної з них. Дієслова-присудки у предикативних частинах 

таких речень можуть бути виражені формами теперішнього або минулого часу 

недоконаного виду, минулого часу доконаного виду зі значенням початку дії чи 

результативності, теперішнього або минулого часу недоконаного виду, що 

вжиті разом з попередніми: Шелестить пожовкле листя по діброві; гуляють 

хмари; сонце спить; ніде не чуть людської мови (Т. Ш.); Ніжно дзвеніла над 

ними хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки, сонце налляло золотом глибоку 

долину, зазеленіли трави, десь курився синій димок од ватри, із-за Ігриця 

оксамитовим гулом котився грім (М. К.); пор. також випадки, коли дієслова-

присудки виражені формами наказового способу: Мужай, прекрасна наша 

мово, Серед прекрасних братніх мов, Живи, народу вільне слово, Над прахом 

царських коругов, Цвіти над нами веселково, Як мир, як щастя, як любов! (М. Р.). 

Складні безсполучникові речення з перелічувальними відношеннями, що 

виражають часову послідовність дій, явищ, крім перелічувальної інтонації, 

характеризуються також сталим порядком компонентів, а дієслова-присудки 

їх предикативних частин можуть бути виражені формами минулого або 

майбутнього часу доконаного виду (а зрідка й формами теперішнього часу): 



Настало літо, настали й жнива (І. Н.-Л.);. Пригріло сонечко, обсохла земля, 

потягло орача в поле (М. К.); Сонце сховалось за зелені хмари, з полудня вітер 

повіяв, зробилась одлига (П. М.); Поїзд зупиняється на маленькій станції, друзі 

з етюдниками, папером, теками й чемоданами злазять на перон (Ю. Я.). 

Іноді для підкреслення часової послідовності в безсполучникових 

складних реченнях цього різновиду вживаються ще й прислівники відповідної 

семантики: Спочатку примовкли коники, тоді шелеснуло листя, потім знову 

запала тиша (Ю. С). Безсполучникові складні речення із зіставно-

протиставними відношеннями являють собою поєднання в одне ціле 

предикативних частин протилежного змісту. Причому граматичними засобами 

вираження цих відношень звичайно є своєрідна інтонація, яка полягає у 

поступовому підвищенні тону в першій частині і зниженні його в другій, а 

також структурний паралелізм частин, що виявляється в однаковому порядку 

слів у кожній з них: Думав, доля зустрінеться — Спіткалося горе (Т. Ш.); Вона 

до колиски, за дитину — дитина холодна лежить (М. В.); Пан гуляв у себе в 

замку — у ярмі стогнали люди (Л. У.); Війне вітерець — дзвінка пшениця 

летить, кидається уплав (М. С); Ще раз постукала у вікно — в господі нічого не 

зворухнулось (Є. Гуц.); Учора се була казка — сьогодні дійсність (М. К.). 

До безсполучникових складних речень з різнотипними частинами належать 

складні речення неоднорідного складу, предикативні частини яких поєднуються 

в одне ціле зумовлювальною та пояснювальною інтонацією, а також такими 

засобами, як порядок розташування частин, співвідношення видо-часових і 

способових форм дієслів-присудків та типізовані лексичні елементи. 

Предикативні частини безсполучникових складних речень з різнотипними 

частинами семантично неоднорідні, залежні, співвідносні з головною і 

підрядною частинами складнопідрядних речень, що дає певні підстави для 

зближення цих типів речень між собою. 

Зі структурного погляду складні безсполучникові речення з різнотипними 

частинами характеризуються тим, що вони, утворюючи замкнутий ряд, належать 

до речень закритої структури, тобто завжди складаються лише з двох 



предикативних частин і не можуть бути поширені третьою і наступними 

частинами. 

Будучи співвідносними зі складнопідрядними реченнями, 

безсполучникові складні речення з різнотипними частинами  можуть виражати 

різні типи відношень: 1) з'ясувально-об'єктні; 2) часові; 3) умовні; 4) причинні; 5) 

наслідкові; 6) порівняльні та ін. 

Безсполучникові складні речення із з'ясувально-об'єктними відношеннями 

співвідносні із складнопідрядними з'ясувальними реченнями. Присудок їх 

першої частини виражений дієсловом чи предикативним прислівником, а іноді 

й прикметником та іменником певної семантики, зокрема зі значенням мовлення, 

мислення, почуття, стану тощо: Йдемо вулицею і ще з другого кінця побачили: в 

хаті світиться (М. В.);  досі сниться: вийшла з хати Веселая, сміючись, мати 

(Т. Ш.); Знаю: з попелу сходять квіти. Вірю: з каменю б'є джерело (А. М.). В 

усіх наведених прикладах перед другою предикативною частиною можна 

вставити з'ясувальний сполучник що і в такий спосіб перетворити 

безсполучникове речення на сполучникове. 

У безсполучникових складних реченнях з часовими відношеннями час дії 

другої предикативної частини зумовлюється часом дії першої: Зійшла вода — 

колеса стали (Л. Г.); Зійде сонце —утру сльози, ніхто не побачить (Т. Ш.); Гаї 

шумлять —я слухаю. Хмарки біжать —милуюся (П. Т.). В усіх цих реченнях 

перед першою предикативною частиною можна вставити сполучне слово коли, 

внаслідок чого безсполучникове речення також перетворюється на 

сполучникове. 

До речень цього типу дуже близькі безсполучникові складні речення з 

умовними відношеннями, в яких перша предикативна частина виражає умову, 

за якої можливе здійснення того, про що йдеться в другій частині: Вам страшно 

— геть ідіть з дороги (Л. У.); Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне, 

вселюдське замовчиш — обчухраним зростеш (П. Т.). Для перетворення цих 

речень на сполучникові до першої предикативної частини треба додати 

сполучники коли або якщо. 



У безсполучникових складних реченнях з причинними відношеннями 

друга предикативна частина розкриває причину того, про що йдеться в 

першій: Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Ш.); День обіцяє бути 

погожий: на небі ні хмариночки, ні плямочки (П. М.); В такі ночі довго 

хвилюється серце косаря: йому згадується літо (М. С). В усіх цих реченнях 

перед другою предикативною частиною можна вставити сполучник бо, 

внаслідок чого вони перетворяться на сполучникові. 

У безсполучникових складних реченнях із наслідковими відношеннями 

друга предикативна частина означає наслідок дії чи стану, значення яких 

міститься у першій частині: Защебетав соловейко — пішла луна гаєм (Т. Ш.); 

Продержало з тиждень морозом — земля заклякла, як кістка (П. М.); Змокли 

хлопці —рубця сухого не було (А. Г.). Усі ці речення можна перетворити на 

сполучникові, вставивши між предикативними частинами їх сполучник так 

що або що аж. 

У безсполучникових реченнях з порівняльними відношеннями зміст першої 

предикативної частини порівнюється зі змістом другої: Погляне — холодною 

водою обіллє (М. В.); Подивилась ясно — заспівала скрипка (П. Т.). Для 

перетворення цих речень на сполучникові перед другою предикативною 

частиною досить вставити порівняльний сполучник мов, наче і т. ін. 

Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами широко 

використовуються в художній літературі і є характерною ознакою розмовного 

стилю мовлення. У мові художньої літератури трапляються також 

безсполучникові речення ускладненого типу, що об'єднують як однотипні, так і 

різнотипні безсполучникові складні речення, а також комбіновані складні 

сполучниково-безсполучникові речення. 

План лекційного заняття № 10 

Тема. Складні синтаксичні конструкції. Різновиди складних синтаксичних 

конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку. Період 



Мета: оволодіти знаннями з теми «Складні синтаксичні конструкції. Різновиди 

складних синтаксичних конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними 

типами зв’язку. Період.», засвоїти особливості розрізнення різних типів складних 

синтаксичних конструкцій,  інформацію про період; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність мислення, охайність; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення можливостей 

засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності застосування методів та 

прийомів під час засвоєння синтаксису складних синтаксичних конструкцій.  

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, технічні засоби навчання (екранні). 
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У мовленні не так уже й часто трапляються складні речення «класичного» 

зразка—двокомпонентні, що складаються з двох предикативних одиниць, на яких 

переважно зосереджується увага в курсах синтаксису складного речення. 

Найчастіше вживаються складні синтаксичні конструкції, що становлять 

багатокомпонентні, багаточленні складні речення, до складу яких входить три 

і більше предикативні частини, які відповідним чином пов'язані між собою в 

одне ціле. Це так звані ускладнені складні речення. І хоча вони широко 

представлені в різних стилях мовлення, в українському мовознавстві й досі 

залишаються малодослідженими. 

Серед складних синтаксичних конструкцій, що складаються з кількох 

предикативних частин, виокремлюються такі різновиди: 1) безсполучникові 

багатокомпонентні речення; 2) складносурядні багатокомпонентні речення; 3) 

складнопідрядні багатокомпонентні речення; 4) складні багатокомпонентні 

речення з різними типами зв'язку, або складні багатокомпонентні речення 

змішаного типу, серед яких, у свою чергу, вирізняють ще низку підрізновидів. 

До складних синтаксичних конструкцій зі своєрідною організацією 

належать також такі, як період та різні способи передачі чужого мовлення. 

У сучасній українській літературній мові, зокрема в її художньому й 

розмовному стилях, поширені безсполучникові багатокомпонентні речення, в 

яких в одне ціле об'єднано три і більше предикативні частини. Причому 

дослідники зазначають, що у мові художньої літератури такі складні 

безсполучникові конструкції використовуються дедалі ширше. 

Серед складних безсполучникових конструкцій виокремлюють два основні 

різновиди: 1) суто безсполучникові; 2) безсполучниково-сполучникові. 

Складні суто безсполучникові конструкції спостерігаються у мовленні 

порівняно рідко, причому серед них найпоширенішими є безсполучникові 

утворення з однорідною безсполучниковістю: Послався зелений барвінок, 

червоніє зірка, повився горобиний горошок, вовча ступа попустила широке листя, 

розкинувся до землі синій ряст, розрослася зелена рута (М. В.); З неба, як 

розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця, на ланах грає 



сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля (П. М.). У першому з 

наведених речень наявні шість предикативних одиниць, а в другому — три, які 

поєднані між собою безсполучниково. Також рідко трапляються 

безсполучникові багатокомпонентні складні речення з неоднорідною 

безсполучниковістю, з різнотипними частинами, наприклад: Розбилася, 

розсипалася грудка — стиглий ґрунт, пора орать, сіять       (К. Г.). Частіше 

зустрічаються безсполучникові багатокомпонентні складні речення водночас із 

однорідною й неоднорідною безсполучниковістю: Не китайкою покрились 

козацькії очі, Не вимили біле личко слізоньки дівочі; Орел вийняв карі очі на 

чужому полі, Біле личко вовки з’їли, — така його доля (Т. Ш.); Поглянь: уся земля 

тремтить В палких обіймах ночі, Лист квітці рвійно шелестить, траві струмок 

воркоче (О. О.). У першому з наведених речень, що складається з п'яти 

предикативних частин, перші дві поєднані однорідною безсполучниковістю, а 

до них уже неоднорідною безсполучниковістю приєднується блок 

предикативних частин, пов'язаних між собою знову однорідною 

безсполучниковістю. У другому, що складається з чотирьох предикативних 

частин, до першої частини неоднорідною безсполучниковістю приєднується 

вся решта. 

Другий різновид багатокомпонентних безсполучникових конструкцій — 

безсполучниково-сполучникові — трапляється значно рідше, ніж суто 

безсполучникові, причому серед них бувають як конструкції з однорідною 

безсполучниковістю й сурядністю, так і конструкції з безсполучниковістю та 

підрядністю, з безсполучниковим поєднанням частин і сурядністю, 

підрядністю: Минають роки і сторіччя, відходять у небуття покоління людей, 

змінюються їхні звичаї, вірування та погляди, а великі мистецькі надбання 

залишаються, надовго переживають своїх творців, по-новому розмовляють з 

кожним віком (М. Р.); Береги несподівано розступилися, відкривалися спокійні 

плеса великих заток, які так густо позаростали широким лататтям, так що, 

здавалося, по ньому можна пройти від берега до берега, не торкаючись босими 

підошвами темної води (М. Р.). Мітинг почався, гримнув оркестр, з 

постаменту впало біле полотнище, і всіх, хто тут зібрався, материнською 



посмішкою привітав юнак у традиційній формі пілота (Ю. 3.). У першому з 

наведених речень, що складається з чотирьох предикативних частин, перші три 

частини поєднані між собою безсполучниково, а четверта, ускладнена 

однорідними присудками, — протиставним сполучником а. У другому реченні, 

що також містить чотири предикативні частини, перші дві поєднані між собою 

безсполучниково, третя приєднується до другої за допомогою сполучного слова 

які, а четверта з'єднана з третьою парним сполучником так що. У третьому 

реченні, що складається з п'яти предикативних частин, перші три частини 

поєднані безсполучниково, четверта — сполучником сурядності і, а до неї вже 

приєднується п'ята частина за допомогою сполучного слова хто. 

У мовленні досить широко представлені багатокомпонентні складносурядні 

речення, щоправда, не всіх типів, а тільки ті, предикативні частини яких 

поєднуються в одне ціле за допомогою єднальних, зокрема приєднувальних, і 

розділових сполучників. 

Найпоширенішими є складносурядні речення, предикативні частини яких 

поєднані єднальними сполучниками: Тяжких дерев стривожені ряди 

Загомоніли раптом, затремтіли, І довгі трави стебла похилили, І покотилася 

недобра вість, І змовкло все (М. Р.); Не загримів ні грім у хмарах, ні зловісні 

блискавки не розкраяли неба врочистим спалахом, ні бурі не повивертали з 

корінням могутніх столітніх дубів (О. Довж.); Ні їсться, ні п'ється, ні серце 

не б'ється, і очі не бачать, не чуть голови (Т. Ш.); Лиш небо гуде неокрає, Та 

сім'я журавлина на крилах весну піднімає, Та ясними ночами зорі світять 

мечами, На Дону, на Дніпрі, на Дунаї (А. М.). У першому з наведених речень 

предикативні частини поєднуються єднальним сполучником , в другому — 

повторюваним ні...пі, в третьому — то сполучником ні... ні, і, то безсполучниково; 

у четвертому в ролі єднального виступає сполучник та. 

Досить часто предикативні частини багатокомпонентних складних 

речень поєднуються за допомогою повторюваних розділових сполучників то... 

то, чи... чи та ін.: То вітерець дихне по ниві, То коник в житі засюрчить, То 

радісно бджола з добутком, Злетівши з квітки, задзижчить (Л. Г.); Чи щось 



сказати хоче, чи так душа болить, чи розгнівилась на когось, чи все разом 

бентежиться в її вразливій натурі (М. Ш-). 

Іноді в ролі єднального може виступати повторюваний сполучник а, за 

допомогою якого поєднуються предикативні частини з перелічувальною 

інтонацією: А вечір палить вікна незнайомі, А синя хмара жаром пройнялася, А 

синій ліс просвічує вогнем, А вітер віти клонить і співає мені в ушах (М. Р.). 

Складносурядні речення, предикативні частини яких, поєднуються 

протиставними сполучниками, бувають лише двокомпонентні. Однак вони 

можуть входити до складу багатокомпонентних складносурядних речень, 

поєднуваних іншими сполучниками сурядності, творячи при цьому своєрідні 

блоки, які об'єднуються в одне ціле єднальними чи розділовими сполучниками 

або безсполучниково:  колишеться м'ята, і тремтить далина, і доріг так 

багато, а вітчизна — одна (А. М.); Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; ви 

возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не під пару (І. Котл.).У першому 

з наведених речень, що складається з чотирьох предикативних частин, три 

перші поєднані єднальним сполучником, а четверта приєднується до третьої, 

творячи з нею своєрідний блок, за допомогою протиставного сполучника а. У 

другому реченні за допомогою протиставного сполучника а поєднано три пари 

складносурядних речень, до яких протиставним сполучником та приєднано 

останню частину цього складного синтаксичного утворення. 

Багатокомпонентні складнопідрядні речення з послідовною підрядністю — 

це такі складнопідрядні утворення, в яких при одній основній головній частині 

виступає дві і більше підрядні, залежність яких від головної будується 

ланцюжком, тобто перша підрядна частина безпосередньо відноситься до 

головної, яка є абсолютно незалежною, друга підрядна — до першої підрядної, 

третя — до другої і т. ін. Причому кожна підрядна частина виступає щодо 

наступної в ролі головної, а всі підрядні разом становлять своєрідний блок 

підрядних речень, які перебувають у певній залежності від абсолютно 

незалежної головної частини. Так, у реченні Не поет, хто забуває про страшні 

народні рани, Щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани (Л. У.) головною 



частиною є Не поет, а від неї залежить блок підрядних речень, що складається з 

двох предикативних одиниць (хто забуває про страшні народні рани і щоб собі на 

вільні руки золоті надіть кайдани). Друга підрядна частина залежить від першої, 

яка щодо неї є головною. 

Конструкції з послідовною підрядністю називають іще включенням. 

Залежно від місця підрядної частини щодо основної головної розрізняють 

підрядні частини різних ступенів: першого (перша підрядна частина), другого 

(друга підрядна частина), третього (третя підрядна частина) і т. ін. Так, у 

реченні Йому було так пильно, що він не помічав навіть, як копиця свіжої 

трави зсувалась... на спини буйволам і розтрушувалась по дорозі, коли високе 

колесо, зачепившись за камінь, відкидало на бігу плетену гарбу (М. К.), що 

складається з чотирьох предикативних частин, основною головною частиною є 

Йому було так пильно, тоді як наступні підрядні частини (перша, що 

починається сполучником що, друга — як, третя — сполучником коли) є 

підрядними частинами першого, другого і третього ступенів. 

У сучасній українській мові найуживанішими є конструкції з послідовною 

дво- і триступеневою підрядністю, тобто конструкції, в яких при одній 

основній головній частині виступають дві-три підрядні частини, поєднані з 

головною послідовною підрядністю; рідше трапляються чотириступеневі і 

зовсім рідко — п'ятиступеневі конструкції. 

Найпоширенішим різновидом складнопідрядних речень з послідовною 

підрядністю є речення, в яких першою стоїть основна головна частина, а далі 

послідовно розміщуються підрядні. Проте нерідко підрядні частини одного 

ступеня, що йдуть після основної головної, розриваються підрядними 

наступних ступенів: Одного дня Ольга Петрівна виявила, що з вішалки, яка 

стояла в коридорі, зник старий піджак (М. О.). 

Не так уже й рідко основна головна частина переноситься на кінець 

складнопідрядного речення з послідовною підрядністю: Як засутеніло, що 

ткати не видно вже, Давид виліз із-за верстата (А. Г.). 



Зрідка головна частина може бути розташована в середині 

складнопідрядного речення з послідовною підрядністю, розриваючись на 

частини: Що б ви не викладали — літературу чи історію, фізику чи креслення, 

біологію чи математику, першим вогнищем захоплення, до якого ви повинні 

привести свого вихованця {якщо тільки ви хочете бути його вихователем), має 

бути книга (В. С). 

Супідрядність — це такий тип підрядності, за якого підрядні частини (дві і 

більше) залежать від тієї самої головної. Залежно від того, як у цих реченнях 

виражено підпорядкованість кожної з підрядних частин головній (чи супідрядні 

частини однорідні, чи різні за своїм значенням), виокремлюють два різновиди 

супідрядності: однорідну й неоднорідну. 

За однорідної супідрядності підрядні частини, відносячись до тієї самої 

головної частини, є однорідними. Пояснюючи всю головну частину або якийсь 

із її членів, вони однакові за своїм значенням, відповідають на те саме питання 

і, творячи разом своєрідний блок, перебувають між собою в приєднувально-

перелічувальних відношеннях. 

Звичайно підрядні частини однорідних супідрядних речень приєднуються 

до головної за допомогою однакових сполучних засобів: Нема на світі сили, 

яка б перепинила шлях весні, яка б перешкодила б людству йти до миру (Ю. 3.); 

Мало не до самого вечора він ходив з матір'ю і все розповідав про те, як на 

цьому заводі робочі руки плавлять метал, як виростає і шириться місто над 

морем (І. П.); Там, де Личка круто в'ється, де хати в садах, де носила мене мати 

в поле на руках, там узяв я пісню в серце із людських сердець (Д. П.). У першому 

з наведених прикладів дві однорідні підрядні частини приєднуються до головної 

за допомогою сполучного слова яка, у другому—як, у третьому засобом їх 

приєднання є сполучне слово де. 

 



Схеми розглянутих вище речень будуть такими: 

Іноді однорідні підрядні частини приєднуються до головної різними (але 

обов'язково однотипними) сполучниками чи сполучними словами, а підрядні 

частини при цьому відповідають на однакові питання: Почали радитися, як їм 

вибратися з плавнів, куди йти (М. К.). 

Однорідність підрядних частин у супідрядних складних реченнях нерідко 

веде до пропуску другого чи взагалі наступного зі сполучників підрядності, а 

зв'язок між підрядними частинами в таких випадках виражається за допомогою 

або сполучників сурядності, або безсполучниково: Як тільки смеркне і чорне 

небо щільно укриє землю, далекий обрій враз розцвітає червоним сяйвом (М. К.).; 

Аркадій Петрович прислухався, як стукали чиїсь каблуки, пересувалися стільці, 

тонко дзвеніла склянка (М. К.). Якщо у першому з наведених речень друга 

підрядна частина з пропущеним підрядним сполучником як поєднується з 

першою за допомогою сполучника сурядності і, то в другому реченні друга і 

третя підрядні частини з пропущеними сполучниками підрядності як 

поєднуються з першою безсполучниково. 

Неоднорідна супідрядність – це така супідрядність, за якої кілька 

підрядних частин, пояснюючи ту саму головну частину, відносяться до різних 

слів у ній або до того самого слова, але відповідають на різні питання.  

Неоднорідна супідрядність, за якої підрядні частини пояснюють різні 

члени головної частини, називається рівночленною супідрядністю: Земле моя, 

всеплодющая мати, Сили, що в твоїй живе глибині, Краплю, щоб в бою 

сильніше стояти, Дай і мені (І. Ф.); Щоб бути гідним продовжувачем 

справедливої справи батьків, дідів і прадідів, треба насамперед знати свою 

батьківщину, той край, у якому ти народився і виріс (І. П.). 

У першому з наведених речень перша підрядна частина є 

присубстантивно-атрибутивною до слова головної частини сили, а друга, мети, 

— пояснює головну частину в цілому; у другому реченні перша підрядна частина 

мети пояснює всю головну частину, а друга, присубстантивно-атрибутивна, — 

лише одне її слово край. 



Поряд з однорідною й неоднорідною супідрядністю трапляються також 

випадки супідрядності змішаного типу, коли в одному складнопідрядному 

реченні поєднуються обидва її різновиди: Коли пацієнт задрімав, Інна вийшла і, 

присівши на східцях вагончика, стала дивитися, як трудився тік, як дівчата 

та жінки, закутані хусточками до очей, шугають з лопатами в руках серед 

ворохів пшениці, горнуть і горнуть, вантажачи очищене зерно в кузови машин (О. 

Г.); Ми будем слухать мову щиру, Що в хвилях принесе ефір, Що всі народи 

хочуть миру І що війну здолає мир (В. Сос). 

Якщо у першому реченні перша підрядна частина часу, приєднана до 

головної за допомогою сполучника коли, пояснює всю її загалом, а інші дві, 

будучи однорідними з'ясувальними, — лише одне слово дивитися, то в другому 

перша підрядна частина, приєднуючись до головної за допомогою сполучного слова 

що і будучи присубстантивно-атрибутивною, пояснює іменник головної частини 

мову, а решта дві, приєднані сполучником що, є знову-таки однорідними, 

з'ясувальними (пояснюють дієслово будем слухать). 

6. Конструкції з послідовною підрядністю і супідрядністю 

 Конструкції з послідовною підрядністю і супідрядністю — це такі 

багатокомпонентні складнопідрядні речення, що поєднують у собі 

послідовну підрядність і супідрядність. В одних із цих конструкцій 

переважає послідовна підрядність, в інших — супідрядність: знали  ми, 

що там далеко десь у світі, Який ми кинули для праці, погЛу й пут, За нами 

сльози ллють мами, жінки і діти, Що други й недруги, гнівнії та сердиті, І нас, і 

намір наш, і діло те кленуть (І. Ф.) переважає однорідна супідрядність (дві з 

них є однорідними), у другому, що також має три підрядні частини, — 

послідовна підрядність (дві з них поєднані послідовною підрядністю).  

В одному складному реченні, до якого входить кілька предикативних частин, 

можуть поєднуватися різні типи зв'язку: одні частини таких речень з'єднуються 

сполучниками сурядності, інші — сполучниками підрядності та сполучними 

словами, ще інші — взагалі безсполучниково. Серед таких синтаксичних 

конструкцій можна виокремити кілька типів: 1) із сурядністю та підрядністю; 2) із 



сурядністю й безсполучниковим зв'язком; 3) з підрядністю та безсполучниковим 

зв'язком; 4) із сурядністю, підрядністю та безсполучниковим зв'язком. 

Найпоширенішими із зазначених конструкцій є так звані сурядно-підрядні 

складні речення, в яких одні предикативні частини поєднані сурядним, а інші — 

підрядним зв'язком. 

Серед сурядно-підрядних складних речень виокремлюються три різновиди: а) дві 

чи кілька сурядних частин поширюються однією спільною підрядною частиною; б) 

лише одна з двох чи кількох сурядних частин має при собі підрядні частини; в) кожна з 

двох або кількох сурядних частин має при собі підрядні частини. Перший з 

наведених різновидів трапляється порівняно рідко. Так, у реченні Така там була 

температура, і так мене парою проймало, і стільки крові з мене вийшло, що я відчув 

себе здоровішим підрядна частина що я відчув себе здоровішим однаковою мірою 

стосується кожної з трьох сурядних частин, які щодо підрядної виступають як головні. 

Значно частіше зустрічаються сурядно-підрядні складні речення, в яких лише 

при одній з кількох сурядних частин виступає одна або кілька підрядних: / день іде, 

і ніч іде, І, голову схопивши в руки, Дивуєшся, чому не йде Апостол правди і науки 

(Т. Ш.); Ідуть од шахти шахтарі, А даль така широка та іскриста Там, де 

рум'яна стежка од зорі Біжить в село, що стало уже містом (В. Сос). У першому 

реченні, що має три сурядні частини, підрядна є лише при третій з них, а в другому, 

до складу якого входять дві сурядні частини,—лише при другій. 

Нерідко також трапляються сурядно-підрядні складні речення, в яких кожна 

сурядна частина має при собі одну чи кілька підрядних: Коли мені кажуть Київ, я 

бачу Дніпро, стоячи на Володимирській гірці, я схиляюсь над неосяжним простором, 

що відкривається моїм очам унизу, і в мене таке відчуття, неначе я птах, мовби лечу 

я, розпластавши руки й крила, заточую великі кола над тим чарівним світом, який 

лежить унизу (П. 3.). 

У художній літературі, щоправда зрідка, вживаються складні синтаксичні 

конструкції із сурядністю та безсполучниковим зв'язком. Наприклад, у реченні / 

всі ми, як один, підняли вгору руки, І тисяч молотів о камінь загуло, 1 в тисячні 

боки розприскалися штуки Та відривки скали: Ми з силою розпуки Раз по раз 



гримали о кам'яне чоло (І. Ф.) до останньої з трьох частин, пов'язаних між собою 

сполучниками сурядності і — і — і, безсполучниковим причиновим зв'язком 

приєднується четверта предикативна частина. 

Порівняно рідко зустрічаються також складні синтаксичні конструкції, в 

яких предикативні частини поєднані між собою підрядністю й безсполучниковим 

зв'язком: Коли вона проснулась, на столі вже горіла свічка, в кімнаті нікого не 

було, у чорні смолисті вікна дріботів дощ, наче билися дзьобиками в скло 

ластів'ята, шукаючи, де б погрітись (О. Г.). У цьому реченні перша підрядна 

частина, яка стоїть на початку складної синтаксичної конструкції, пояснює всі 

три наступні головні частини, пов'язані між собою однорідною 

безсполучниковістю; до третьої з головних частин приєднується друга підрядна 

частина сполучником підрядності наче, а до неї третя підрядна частина — 

сполучним словом де. 

 Четвертий різновид складних багатокомпонентних конструкцій з різними 

типами зв'язку, в яких предикативні частини поєднані сурядністю, підрядністю і 

безсполучниковим зв'язком, також зустрічається порівняно рідко, переважно в 

художньому стилі мовлення. Наприклад, за типом цієї конструкції може 

будуватися цілий вірш: Осліплені місяцем гори блищать, їм кедри і сосни казки 

шелестять, І дивні пісні їм співають вітри, Що нишком підслухали в моря з гори. 

Осяяні місяцем гори блищать, Осріблені місяцем сосни шумлять, А море і 

сердиться й лає вітри, Що нишком його підслухають з гори (О. О.). 

У наведеному вірші, що складається лише з двох складних речень, перші дві 

предикативні частини кожного з них поєднані безсполучниково, третя 

приєднується до попередніх за допомогою сполучників сурядності і, а, а остання, 

що в кожному з речень виступає як присубстантивно-атрибутивна, приєднується 

до третьої підрядним зв'язком за допомогою сполучного слова що. 

Дуже близькою до складних синтаксичних конструкцій є своєрідна форма 

організації складних, а зрідка й простих ускладнених речень, що широко 

представлена в мові художньої літератури і в публіцистичному та науковому 

мовленні і відома під назвою «період». 



Період — це розгорнутий вислів, що як за змістом, так і інтонаційно чітко 

розпадається на дві взаємно врівноважені частини й характеризується єдністю 

змісту та інтонації. За складом це зазвичай багаточленне складне речення, хоч 

зрідка трапляється й ускладнене просте, що характеризується вичерпною 

повнотою змісту й гармонійністю синтаксичної структури. З погляду 

інтонаційного періоду притаманна ритмічна завершеність інтонації, тобто 

закономірне підвищення і зниження голосу. 

Період — це не окремий структурний тип, а лише різновид існуючих типів 

речень, який вирізняється деякими специфічними ознаками будови й особливою 

вимовою. При читанні періоду створюється певна ритмічність вислову: його 

починають читати спокійно, потім голос поступово підвищується, досягаючи 

кульмінації, а після паузи знову знижується до первісного спокійного тону. 

Перша частина періоду, що містить у собі основу вислову й характеризується 

наростанням інтонації, називається підвищенням, а друга, заключна, — 

зниженням. У великих за обсягом періодах підвищення і зниження за допомогою 

невеликих пауз можуть розпадатися на дрібніші частини — члени періоду. За 

змістом період становить закінчене структурне ціле. Семантичні відношення між 

його частинами ті самі, що й між частинами складного речення — часові, 

причинні, умовні, протиставні, розділові тощо. 

Сучасна українська мова містить головну та кілька однорідних підрядних 

частин. Характерною ознакою періоду, що складається зі складного речення, є, 

як уже зазначалося, чітке членування його на дві частини як інтонаційно, так і за 

змістом: перша частина періоду — підвищення, — в якій перелічуються окремі 

явища, зіставляється з другою, заключною, яка містить висновок, узагальнення, 

наслідок. Періоду властивий постійний порядок розташування частин: перша 

містить низку однорідних елементів, які і за змістом, і граматично залежать від 

другої. Причому перша частина періоду замикається другою логічно, граматично 

й інтонаційно, що створює завершеність, властиву цій синтаксичній структурі: 

Чи тільки терни на шляху знайду, Чи до мети я певної дійду, Чи без пори скінчу 

той шлях тернистий, — Бажаю так скінчити я свій шлях, Як починала: з співом 



на устах (Л. У.); Коли згадаємо, на якому маленькому клаптику землі 

розташувався Верхній город Ярослава Мудрого дев’ятсот років тому, і коли 

згадаємо, що сто п'ятдесят років тому на Хрещатику були тільки шинки й 

винокурні, коли згадаємо, що дев'ятнадцяте сторіччя Київ зустрів, маючи лише 

кілька десятків кам'яних будинків і являючи собою, як зазначав один мандрівник, 

«тільки спогади та надії великого міста», — то тільки тоді побачимо, до яких 

фантастичних розмірів розрослося наше місто нині (П. 3.); Коли глухого генія-

музики Уже людські не досягали крики, Коли він чув лиш бунт німих стихій І з них, у 

пінній пристрасті своїй, Складав гармонії, щоб сам не чути, — Настигла смерть 

(М. Р.). Основу наведених періодів становлять складні речення: першого — з 

кількома сурядними частинами, другого — з кількома підрядними умови, 

третього — з підрядними часу, які разом з другою частиною, що виступає як 

головна, утворюють складні речення ускладненої структури. Чітке 

розмежування першої й заключної частин періоду, який здебільшого має 

структуру складнопідрядного речення, на письмі здійснюється за допомогою 

розділових знаків: між першою і другою частинами такого періоду, як це видно з 

наведених прикладів, ставиться кома й тире. 

Зрідка, як уже зазначалося, період може являти собою й просте 

ускладнене речення з однотипними групами однорідних членів у першій частині: 

Микола Дем'янович побудував собі трохи вище й ближче до шляху нову хату, 

прекрасну хату на три кімнати з кухнею, з прибудовою, хату на дерев’яній 

підлозі, під шифером, хату з шахвами й комодами, з холодильником, з 

телевізором — все як у людей (О. Л.). Як бачимо, в цьому періоді, друга, 

висновкова частина зовсім коротка. 

У періодах, що становлять просте ускладнене речення, друга, заключна, 

частина зазвичай починається з узагальнювального слова, перед яким 

ставиться тире. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лекція No 1. 

ТЕМА: Фонетика. Класифікація голосних і приголосних звуків. Зміни в системі 

голосних та приголосних звуків. Наглос. 

Мета: Оволодіти знаннями з теми «Фонетика», засвоїти особливості 

класифікації голосних і приголосних звуків, інформацію про наголос; розвивати 

пізнавальні можливості, самостійність; виховувати зацікавленністьдисципліною, 

прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

ПЛАН 

1.Предмет і завдання фонетики. 

2.Класифікація голосних звуків, зміни в системі голосних. 

3.Класифікація приголосних звуків, зміни в системі приголосних. 

4.Наголос, типи наголосу, їх характеристика. 
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Питання 1. Предмет і завдання фонетики. 

Розділ науки про мову, який вивчає звуковий склад мови називається 

фонетикою. 

Завдання: 

1) Вивчення способів творення звуків. 

2) Вивчення акустичних особливостей звуків. 

3) Вивчення функцій звуків мови. 

4) Вивчення  звукових  змін  (асиміляція,  дисиміляція,  чергування, спрощення). 

Основні одиниці фонетики(об’єкти фонетики): звук, склад, наголос, інтонація. 

 

Питання 2. Голосні звуки та їх класифікація. 

Голосні – це звуки, при утворенні яких органи мовлення не створюють 

перешкод струменеві видихуваного повітря. Що лежить в основі класифікації 

голосних звуків української мови?Їхні  акустичні  та  анатомічно - фізіологічні 

характеристики,  тобто беруться до уваги звучність цих звуків і особливості 

роботи мовних органів. 

Найактивнішим органом при творенні голосних звуків є язик. 

1. Рух  язика  по  горизонталі  (цим  визначається  місце  творення  

голосних  звуків  або  ряд).  В  українській  мові  розрізняють  голосні  



переднього, середнього, заднього ряду. 

2. Рух язика по вертикалі (цим визначається спосіб творення голосних  звуків). 

Розрізняють голосні високого, середнього, низького піднесення. 

3.За участю губ розрізняють лабіалізовані (огублені) і нелабіалізовані  

(неогублені) звуки 

 

Питання 3. Класифікація приголосних. 

Приголосні–звуки, при утворенні яких струмінь видихуваного повітря 

натрапляє на різні перепони, що їх створюють органи мовлення.  

Приголосні–це звуки людської мови, в утворенні яких бере участь шум з 

більшою або меншою домішкою муз. тону, утворювані у надгортанній порожнині 

(рот, ніс) при подоланні експіраторним струменем повітря повної (б, п, в) чи 

часткової (ж, з) перепони мовних органів. 

В основі класифікації приголосних звуків лежить: 

1) Участь шуму і голосу(фонаційні ознаки) сонорні: в, j, р, р, л, л, н, н, м; шумні: б 

-п, д -т, д -т, з -с, з -с, г -х, ґ -к, ж -ш, дз -ц, дз -ц, дж -ч, дж -ч, ф. Які приголосні 

називаються шумними, а які сонорними? 

2) Дія активних мовних органів (місце творення). Місце –стикання активних 

органів із пасивними, наприклад, звук  д –кінчик язика (актив.) впирається у зуби 

(пасив.). 

3) За способом творення: 

-зімкнені (проривні: ґ –к, д –т, д –т, б –п), носові (м, н, н), боковий (л, л); 

-вібрант(р, р); 

-фрикативні, щілинні (з –с, з –с, ж –ш, в, й, г, ф, х); 

-зімкнено 

-щілинні, африкати(дж –ч, дз –ц, дз –ц). 

 

Асиміляція приголосних, її різновиди. 

Асиміляцією приголосних звуків називається пристосування вимови одного 

звука до вимови іншого, сусіднього з ним, у результаті чого виникає уподібнення 

за голосом (звучністю), за м’якістю, за свистячістю-шиплячістю. 

Уподібнення виникає тому, що у мовному потоці рекурсія попереднього звука  

може  накладатися  на  екскурсію  наступного,  і  при  цьому  звуки впливають 

один на одного. 

Асиміляція  спостерігається  переважно  у  мовному  потоці,  однак  в 

поодиноких випадках вона фіксується на письмі: 

-фіксується написання преф.с 

-перед к, п, т, ф, х (спитати, сховати): 

-в словах тхір, натхнення, натхнути (дъхор –тхір); 

-засвідчується прогресивна асиміляція, що зумовила подовження (життя [ж е т': а] 

). 

Різновиди асиміляції: 

За позицією звуків асиміляція є контактна (суміжна) –уподібнення сусідніх 

звуків і дискантна (несуміжна, на віддалі) –асиміляція звуків, що не стоять у слові 

поряд. Наприклад, чечевиця д.-р. сочевиця, залізо д.-р. жельзо 

За широтою охоплення звука асиміляція буває повною і неповною 

(частковою).  



Повна, якщо звуки різняться однією ознакою, а всі інші –спільні. Наприклад, в 

слові зжувати звуки [з]і [ж]–шумні, передньоязикові, фрикативні, дзвінкі; 

відмінність лише і тому, що [з]–свистячий, а [ж]–шиплячий зжувати [ж: у в а т и], 

дочці [д о ц':і]. 

Часткова асиміляція можлива між такими приголосними, які мають дві  і  

більше  відмінних  ознак,  а  уподібнення  відбувається  за  однією. Наприклад, в 

слові вокзал звуки [к]і [з]мають такі відмінні ознаки: [к]–задньоязиковий, 

проривний, глухий; [з]– 

передньоязиковий,фрикативний, дзвінкий; спільна ознака –[к]і [з]є шумнии 

приголосними [в о ґ з а л]. 

За напрямком дії розрізняють прогресивну і регресивну асиміляції. 

Регресивна 

простежується тоді, коли наступний приголосний впливає на попередній. 

Прогресивна асиміляція відбувається, коли попередній звук впливає на 

наступний. 

Дисиміляція приголосних, її різновиди. 

Дисиміляція –це фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних 

звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким 

(Словник лінгвістичних термінів). Дисиміляцією (від лат. несхожий) називається 

заміна одного з двох однакових щодо способу творення приголосних на інший 

звук, відмінний  

щодо способу творення (М. Т. Доленко). Під час дисиміляції відбувається заміна  

в  слові  однієї  з  двох  однакових  чи  подібних  фонем  іншою, артикуляційно 

близькою (П.С. Дудик). Розподібнення, як і уподібнення буває регресивним та 

прогресивним  

(за напрямком дії). Регресивна  дисиміляціявідбувається,  якщо  розподібнюється 

попередній приголосний звук. Прогресивна  дисиміляція,  якщо  розподібнюється  

наступний приголосний звук. За  тим,  які  звуки  взаємодіють  (за  позицією  

звуків),  розрізняють дисиміляцію суміжнута на віддалі (несуміжну), дискантну. 

За  наслідками – орфоепічна  (тільки  у  вимові),  орфографічна – (закріплена на 

письмі).Дисиміляція  

відбувається в мовленні рідше ніж асиміляція, однак частіше за асиміляцію 

фіксується на письмі. Суміжна дисиміляція буває: 

Регресивною 

1). Зміна звукосполучення ктна хт: къто –кто хто. Після занепаду  

редукованого поруч опинилися два проривні звуки. Внаслідок розподібнення звук 

[к]змінився на фрикативний [х]. Отже, спільна ознака в творенні цих звуків 

зникла. 

2). Зміна чн (із чьн) шн: рушник, рушниця, мірошник, соняшник, 

сердешний,  торішній,  дворушний(ручьникъ–мьрошникъ). Розподібнившись з 

наступним [н], звук [ч]втратив у цьому звукосполученні елемент противності, 

властивий йому, як африкаті([ч]–[т]+ [ш]) і замінився на фрикативний [ш]. Проте 

більшість слів сучасної української мови в звукосполуці –чн- дисиміляції не 

зазнає: значний, місячний, безпечний, пшеничний, нічний, точний, увічнення, 

наочність, музичний, кличний, сполучник. 



3). Сучасна українська мова зберігає наслідки давньої дисиміляції в групах 

приголосних дт, тт, яка відбита в ній у чергуванні д –с, т –с: веду –вести, бреду –

брести, мету –мести, плету –плести. 

Це чергування давнє і обумовлене дією закону відкритого складу (вед-ти, плед-

ти). У такій позиції д, т, закриває склад. Саме тому закон відкритого складу 

зумовив дисиміляцію в групах дт, тті зміну її на ст, оскільки с у позиції перед т 

належить до одного складу з наступним голосним і відкриває склад: ве-сти, пле-

сти. Прогресивна суміжна дисиміляція: -зміна шш і жш на шч іжч при творенні 

простої форми вищого ступеня прикметників: висший –вишший –вишчий 

(вищий) наступний звук розподібнився на африкат;низший –нижший –нижчий; 

близший –ближший –ближчий;дорогший –дорожший –дорожчий. До регресивних 

несуміжних розподібнень належать: - зміна одного з однакових рна л, одного з 

двох лна р:рыцар –лицар   регресивна несуміжна дисиміляція коридор –коридор 

лабораторія –лабораторія 

До прогресивних несуміжнихрозподібнень належать:серебро (ст. слов. 

сьребро) срібло–прогресивна несуміжна дисиміляціявер блюд (ст.слов. 

вєльблюдъ) – 

регресивна дисиміляція. Дисиміляціяна віддалі відбувається при переході слів: 

-з діалектів у літературну мову і навпаки; 

-в результаті запозичень; 

-в дитячому мовленні. 

 

 

Лекція №2: Графіка й орфографія. 

Мета: Ознайомлення студентів з графічною системою мови, співвідношення між 

буквами алфавіту і звуками української літературної мови, принципами 

українського правопису та основними правилами орфографії.  

Завдання: підвищення рівня культури писемного мовлення, грамотного написання 

слів, дотримання норм правопису. 

План 

1. Графіка, її основні принципи. Співвідношення між буквами і звуками 

української літературної мови. 

2. Основні правила правопису: вживання апострофа й м’якого знака. Правопис 

слів іншомовного походження. Правопис прізвищ українського походження та 

інших слов’янських. Правила переносу слів з рядка в рядок. 

3. Основні принципи українського правопису. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Що вивчає графіка? 

2. Що становить основу графічної системи? 

3. Яка система буквено-звукового письма вважається ідеальною? 

4. Що таке алфавіт? Із кількох букв він складається? 

5. Чи всі звуки відповідають звукам і навпаки? Наведіть приклади. 

6. З яких принципів складається орфографія? 

7. Сформулюйте правила правопису апострофа та м’якого знака. 

8. Як пишуться іншомовні слова? 

9. Які існують правила переносу слів з рядка в рядок? 

Українська графіка (грец. γραφική, від γραφω – пишу, креслю, малюю): 1) 

сукупність начертальних знаків (писаних, друкованих, мальованих), вживаних для 

писемного відтворення мовлення; 2) система співвідношень і зв’язків між 

одиницями звукової будови української мови і знаками їх писемної передачі.  

   Українське письмо належить до буквено-звукового типу. 

    Основу графічної системи становлять букви, або літери, які служать для 

позначення на письмі звуків (фонем). 

Ідеальною вважають таку систему буквено-звукового письма, в якій кожному 

звукові(фонемі) відповідає окремий знак, тобто коли одна буква позначає тільки 

один звук. 

     В українській графіці більшість букв однозначні, тобто передають один 

основний звук (фонему), проте окремі літери передають два звуки (наприклад, 

буква щ); використовується також буква, яка не передає звука, а служить для 

позначення м’якості приголосних (м’який знак), та надрядковий знак, яким 

передається тверда вимова приголосного перед м’яким звуком [j] (апостроф). 

     Сукупність букв, прийнятих у певній писемності і розташованих в усталеному 

порядку, називається а л ф а в і т о м (від назви двох перших букв грецького 

алфавіту А (альфа) і В (бета, новогрецьк. – віта), або               а б е т к о ю (від назв 

двох перших букв слов’янського алфавіту – а і б), чи    а з б у к о ю (від назв 

перших двох букв старослов’янського алфавіту – А (азъ) і Б (буки). 



    Український алфавіт складається з 33 букв, які записуються у двох кресленнях 

– велика і мала букви (крім и та м’якого знака). Розрізняються також друковані і 

писані букви. 
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Для позначення голосних звуків української мови (фонем і варіантів їх) в 

українському алфавіті є 10букв6 а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї. Букви а, о, у, е передають 

наголошені і ненаголошені голосні звуки [а], [о],[у],[е] на початку слів і складів та 

після твердих приголосних: акваріум, реактор, танок, осінь, переосмислити, 

солодкий, Україна, неук, бук, екзамен, поліестр, поле. 

    Буква і позначає звук [і] на початку слова і складу (іній, передісторія) та після 

приголосного, який під впливом цього звука вимовляється пом’якшено (літо, 

зірка, ріка, сіно) або напівпомьякшено (бік, пісня, вікно, мілина, фініш, гілка, 

кістка, Хівря). 

    Буква и на початку слова не може стояти, а вживається тільки після твердих 

приголосних і позначає звук [и] незалежно від наголосу (зима, сипати, солити, 

темний, кидати, хилитися, вишня).  

    Букви я, ю, є передають або два звуки – голосний після приголосного [j], або 

тільки один голосний і м’якість попереднього приголосного. 

   Букви я, ю, є передають два звуки [jа], [jу], [jе] на початку слова: яма [jама], 

юнга [jунга], Єва [jева]; після голосного стояти [стоjати], стою [стоjю], моє  

[моjе]; після апострофа: п’ять  [пjать], в’юн [вjун], в’ється  [вjец':а] та після 

м’якого знака в іншомовних словах: альянс[ал'jанс], Ньютон [Н'jутон], портьєра 

[порт'jера]. 

  Буква ї завжди передає два звуки [jі]: їхати [jіхати], з’їхати [зjіхати], Ананьїн 

[анан'jін]. 



     Якщо букви я, ю, є стоять після букви на позначення приголосного, тоді вони 

передають голосні [а], [у], [е] і м’якість попереднього приголосного: няня [н'ан'а], 

людина [л'удина], третє [трет'е]. 

    Сполучення звука [j] з [о] передається двома буквами йо: Йосип, “Тайота” 

(марка машини), медальйон, а пом’якшення приголосного перед [о] передається 

м’яким знаком: льодовий, сьогодні, тьохкає, утрьох. 

    Для позначення приголосних звуків в українському алфавіті є 22 букви. 

Основне розрізнення приголосних – за дзвінкістю/глухістю – передається чітко: 

кожний звук передається окремою буквою (б – п, д – т, з – с, ж – ш і т. ін.). Однак 

тверді і м’які приголосні позначаються однією буквою, а для розрізнення м’яких 

звуків використовується м’який знак: стан – стань, перелаз – перелазь, білий – 

більший, Остап – ось так, а також букви я, ю, є: стати – стягнути, запис – зяблик, 

радо – рядно, сани – сяйво, лук – люк, статевий – життєвий. 

    Буква г в українській графіці позначає гортанний звук, для задньоязикового 

використовується буква ґ: грати (на бандурі), (міцні) ґрати. 

   В українській мові африкати  [дз] і [дж] передаються двома буквами дз і дж: 

дзьоб, дзеркало, джміль. 

   Буква щ завжди передає два звуки [шч]: щастя [шчáс'ц'а], що [шчо], вищий 

[вишчиĭ]. 

    Основні правила написання букв і буквосполучень регулюються орфоепією. 

Апостроф – це надрядковий знак [’], що вживається в українському письмі 

для позначення роздільної вимови м’якого [j], з попереднім твердим 

приголосним: в’язати [вjазати], бур’ян [бурjан], Стеф’юк [стефjук]. 

     Апостроф пишеться перед буквами я, ю, є, ї у таких випадках:  

1) після букв, якими позначаються губні приголосні звуки, якщо перед цими 

буквами немає приголосних (крім р), що належать до кореня: п’явка, в’юн, 

в’ється, верб’я, черв’як (але мавпячий, свято, цвях та ін., у яких перед буквами, 

що позначають губні приголосні є приголосні, які належать до кореня); 

2) після букви р, якою позначається твердий звук [р]: пір’їна, міжгір’я, матір’ю 

(але рясно, дрюк, Рєпін та ін., у яких буквою р передається м’який приголосний 

[р'], а буквами я, ю, є - [а], [у], [е]; 

3) після префіксів та першої частини складних слів, які закінчуються буквами, що 

передають тверді приголосні звуки: без’язикий, від’їзд, з’їжджатися, об’єднати, 

роз’юшити, дит’ясла, пан’європейський. 

 



М’яким знаком позначаються м’які приголосні. 

М’який знак пишеться: 

1) після д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова та складу: мідь, паморозь, вісь, міць, сіль, 

кінь, донька, молотьба, близько, просьба, кільце, ганьба; 

2) після цих же букв та після р на позначення м’яких приголосних усередині 

складу перед о: дьоготь, тьохкати,  дзьоб, сьогодні, льон, чотирьох; 

3) у суфіксах -зьк(ий), -ськ(ий), -цьк(ий);-зькість, -ськість, -цькість; -зько,       -

цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки: близький, міський, хвацький, 

близькість, людськість, вузько, військо, по-українському (по-українськи), по 

словацькому (по-словацьки). 

4) у суфіксах прикметників із значенням зменшеності і пестливості -еньк(ий), -

есеньк(ий), -ісеньк(ий), -юсеньк(ий) та в похідних від них прислівниках: 

тоненький, тонесенький, тонісінький, тонюсінький; тоненько; 

5) після л перед приголосним: читальня, сільський, стільчик. 

У сучасній український літературній мові написання слів іншомовного 

походження визначається такими правилами передачі звуків українськими 

літерами. 

1. Звук [L (l)] у словах іншомовного походження передається а) літерою л, коли 

звучить твердий приголосний: алея, атлас, лампа, новела, пенал, металургія, 

Лондон, Лафарг, Ґолсуорсі, Флуранс; б) літерою л і додатковим засобом 

пом’якшення (м’яким знаком – ль або буквами я, ю, є), коли звучить м’який 

приголосний: емаль, сальто, гольф, кльош, спондильоз, пляж, алюміній, Льєж, 

Лінкольн. Лютер; в) сполучення le передається буквосполученням ле, в якому 

приголосний л перед е звучить твердо: білет, легенда, лекція, телеграф, Палермо, 

Галілей. 

2. Звуки [G (g)] і [H(h)] звичайно передаються літерою г та в окремих 

давньозапозичених словах – літерою ґ: гараж, генетика, лінгвістика, гороскоп, 

гумус, Гаага, Люксембург, Гете, Гданськ, Гейне; Ґете, Ґізо, аґрус, ґоґель-моґель. 

3. Звук [f] і буквосполучення pf передаються літерою ф: фабула, факт, фах, фаянс, 

фігура, фото, футляр, кафедра, орфографія, Флобер, Франція, Афіни. 

4.   У загальних назвах іншомовного походження  н е  з б е р і г а є т ь с я 

подвоєння приголосних: акомодація, акорд, бароко, бравісимо, група, грип, клас, 

сума, фін (фіни), шасі. Лише в окремих словах італійського походження наявне 

подвоєння н, л, т, ц: бонна, ванна, манна (манний), панна, пенні, тонна; брутто, 

нетто, лібрето, інтермецо; вілла, булла, білль, а також подвоєння р у назві 

рослини дурра та в назві ароматичної смоли мірра. 

    У загальних назвах можливе подвоєння при збігу однакових звуків префікса і 

кореня: апперцепція (перцепція), імміграція (міграція), ірреальний (реальний), 

сюрреалізм (реалізм). 



    У власних назвах і похідних від них словах подвоєні приголосні зберігаються 

на письмі: Андорра, Голландія, Калькутта, Марокко, Міссурі, Ніцца, Яффа, 

Торрічеллі, Фламмаріон; андоррський, марокканець, яффський. 

5. Початкове буквосполучення ie (hie) звичайно передається буквосполученням іє: 

ієна, ієрархія, ієрогліф, ієрій, але єзуїт, Ємен, Єрусалим. 

6. Початкові буквосполучення io, yo, jo передаються через іо, якщо в українській 

мові вони звучать як два склади: іон, іонізатор, іонічне море, або через йо, коли 

вимовляються як один склад: йод, йота, Йорданія, Йосип, Нью-Йорк. 

7. Букви і, у (а також [и] німецького дифтонга [еи]) в позиції між двома голосними 

в українській мові звичайно не передаються окремою літерою: буєр, конвеєр, 

плеяда, секвоя, фаянс, феєрверк, але в окремих словах записуються буквою й: 

фойє, майя (народність), Гойя, Савойя, Фейєрбах, Гавайї. 

8. Букви і, у (ігрек), що позначають голосний [і] в словах іншомовного 

походження, залежно від позиції та вимови в українській мові передаються 

літерами і, ї та и. 

    На початку, а також у середині слова перед голосним та перед й завжди 

пишеться і: ідилія, ірис, інтернат, інерція, біологія, радіус, діаграма, матеріал, 

тріумф, калій, інструментарій; кінцеве звукосполучення іа передається через ія: 

артерія (порівняйте артеріальний), геометрія, симетрія, Естонія, Дієго-Гарсія, 

Бразилія. 

  Літера і пишеться також у кінці слова та після приголосних перед наступним 

приголосним у власних назвах: Капрі, Міссісіпі, Нагасакі, Россіні, Поті, Кріт, 

Сідней, Севілья, Тіціан, Цицерон (літера і зберігається і в похідних прикметниках: 

сомалійський, тіціанівський, шіллерівський); у кінці невідмінюваних загальних 

назв: візаві, журі, колібрі, таксі, харакірі; в усіх інших випадках після букв б, п, 

в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним: бінокль, пілот, віраж, міф, 

гігант, кімоно, хімія, лінза, німфа. 

9. Літера ї пишеться після голосного: мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, Енеїда, Каїр. 

Однак після голосного, що належить до префікса або є сполучним афіксом в 

основоскладанні, пишеться і: доісторичний, поза інспекційний, новоірландський, 

давньоіспанський, а після префікса дез- пишеться и: дезинфекція, дезинформація, 

дезинтеграція (але: безідейний, передісторичний, суперінфляція). 

10. Літера и пишеться: а) в загальних назвах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, та р перед 

наступним приголосним (правило “дев’ятки”): дизель, дидактика, директор, 

дисципліна, тиран, партитура, тираж, зигзаг, азимут, позиція, сирена, синонім, 

цистерна, цифра, режим, джинси, речитатив, шифр, шихта, риф, арифметика, 

карикатура; б) у географічних назвах з кінцевими –ида, -ика: Антарктида, 

Атлантида, Флорида, Америка, Африка, Арктика, Балтика, Корсика, Мексика;  

в) у географічних назвах після шиплячого приголосного: Алжир, Вашингтон, 

Вірджинія, Чикаго, Чилі; г) у власних назвах, у яких за традицією вимовляється 

твердий приголосний з групи “дев’ятки”: Аргентина, Бастилія, Братислава, 

Бразилія, Ватикан, Великобританія, Єрусалим, Китай, Париж, Палестина, Рим, 

Рига, Сардинія, Сицилія, Сирія, Скандинавія, Тибет, Тифліс;  д) у власних назвах, 



в яких усталилася вимова и після губних та задньоязикових: Вавилон, Єгипет, 

Пакистан. 

11.  Звук [е] передається літерою е: елізія, еволюція, енергія, ешелон, ідеал, театр, 

фаетон, каре, купе, Есхіл, Теруель.  

         На початку слова після приголосного [j] звук [е] в українській мові 

передається буквою є: єгер, єнот, єресь, Європа, Ємен, Євфрат, Єсперсен. 

   Після апострофа, голосних е, і, о та м’якого знака звук [е] передається буквою є: 

бар’єр, інтер’єр, п’єдестал, конвеєр, феєрверк, абітурієнт, кольє, месьє, 

В’єтнам, Трієст, Мольєр. 

12. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них ставиться 

перед я, ю, є, ї:  

а) після букв б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, 

Монтеск’є, Руж’є, Фур’є; 

б) після префікса з кінцевим приголосним: ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктурний. 

    Апостроф  н е  с т а в и т ь с я  після  б, п, в, м, ф, г,  к, х, ж, ч, ш, р, якщо букви 

я, ю, є позначають м’якість приголосних: бязь, бюро, пюре, фюзеляж, кювет, 

рюкзак, Рюрик, Гюго, Вюртемберг. 

   Не ставиться апостроф після букви на позначення твердого приголосного перед 

звукосполученням [jо], для якого в українському алфавіті немає “йотованої” 

букви: курйоз, серйозний. 

13. М’який знак в іншомовних словах ставиться після букви л відповідно до 

м’якої вимови приголосного у кінці слова: емаль, дрель, Рафаель, але: бал, канал, 

метал (як і інших приголосних: банан, алмаз, шприц); так само відповідно до 

вимови ставиться (не ставиться) м’який знак після л перед іншим приголосним: 

фільм, фальш, але полк, залп. 

    М’який роздільний знак ставиться після д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, коли 

перед голосним звучить м’який приголосний [j] та перед сполученням йо: Касьян, 

віньєтка, Лавуазьє, Люсьєн, Віньї. 

 

     Українські прізвища пишуться за загальними орфографічними правилами.  

     У написанні неукраїнських прізвищ використовуються правила, закріплені 

українським правописом. 

     Зокрема власні іншомовні назви іменникового типу мають такі ж закінчення, 

як і загальні назви-іменники: Гойя, Жанна – як в іменниках I відміни; Чапек, 

Жюль Верн – як в іменниках II відміни. 

    Російські та інші слов’янські прізвища записуються відповідно українськими 

літерами (див. таблицю). Іншомовні прізвища, які мають у кінці е, і, о, у, а (є, ї, ю, 

я) не відмінюються: Верді, Дюма, Золя. 

   Не відмінюються жіночі прізвища з кінцевим приголосним та о: Ковтун, 

Данилюк, Дорошенко, Григоренко. 



 В українській мові слова переносяться з рядка в рядок за складами. Якщо 

склад закінчується на приголосний чи наявний збіг приголосних різних морфем, 

тоді слід: 

1. Не розривати буквосполучення, яким передається на письмі один звук: гу-

дзик, ра-джу. 

2. Зберігати значущі частинки слова, не відривати одну букву від кореня, 

префікса: роз-кидати, пре-красний, а не прек-расний. 

3. не залишати в попередньому рядку і не переносити в наступний одну букву: 

олі-вець, а не о-лівець, ра-діо, а не раді-о. 

4. Не можна розривати односкладні частини складноскорочених слів: пед-рада, 

а не пе-драда, зокрема й ініціальні і комбіновані абревіатури: АПН України. 

5. Не можна відривати ініціали від прізвища (повні імена та імена по батькові 

можна розривати для переносу): Т. Г. Шевченко, а не              Т. Г.-Шевченко. 

6. М’який знак і апостроф залишати біля попередньої букви: пред’-явити, 

п’ять-ма. 

7. Однакові букви, якими фіксуються довгі звуки, внаслідок збігу їх, 

розриваються: від-дати, осін-ній. 

8. Не розриваються цифрові записи і скорочені слова при них, а також будь-які 

скорочення слів: 1998 р. (а не 19-98 р. чи 1998 –р.), і т. д. (а не і-т.д. чи і т.-д.). 

          У словах, де подовжений звук виник у результаті асиміляції, букви, якими 

позначається цей подовжений звук, можна розривати або переносити разом: знан-

ня і зна-ння, сіл-лю і сі-ллю. 

Принципи українського правопису 

   Єдина, обов’язкова для всіх орфографічна система ґрунтується на певних 

принципах, обумовлених особливостями звукового складу та граматичної будови 

мови, і відображає історичний розвиток формування й усталення її правописних 

норм. 

    Українська орфографія формувалася протягом кількох століть, упродовж яких 

поступово усталювалася однаковість написання звукового складу українських 

слів (частин їх) та слів іншомовного походження. 

   О р ф о г р а ф і ч н и м називається правило, яке необхідно застосувати до тієї 

чи іншої орфограми на основі її відмінних ознак. 

    Орфограма – правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) 

написання, яке потрібно вибрати із ряду можливих. 

     В основу орфографії сучасної української мови покладено принципи: 

фонематичний, фонетичний, морфологічний, традиційний (або історичний); 

окремі написання ґрунтуються на смисловому, або диференціюю чому, принципі. 

    Ф о н е м а т и ч н и й  принцип онтологічно є першим і найважливішим, 

оскільки забезпечує передачу на письмі не тільки інваріанта фонеми, а й тих 

виявів, що є наслідком історичних чергувань гора – гір, села – сіл, спека – 

спечний, горох – горошок – (у) горосі. 

    Цей принцип забезпечує єдність: “фонема – адекватна їй літера (буква)”. 

Фонетичний принцип застосовується, коли доводиться вибирати правильне 

написання фонеми в слабкій позиції (позиційного варіанта). Наприклад, дзвінкий 



приголосний префікса [з] перед глухими [к], [п], [т], [ф], [х] записується 

відповідно до вимови (у слабкій позиції) як с- (скосити, спитати, стекти, 

сформувати, схопити). 

     За фонетичним принципом позначаються: 

1) спрощення в групах приголосних –здн-, -ждн-, -стн-, -стл-, -рдц-, -

лнц-, та ін.: пізно, тижневий, чесний, щасливий, серце, сонце; 

2) зміна приголосних [г], [к], [х] в іменниках і прикметниках перед 

суфіксами -ств(о), -ськ(ий): убогий – убозтво, Прага – празький, свояк –

свояцтво, козак – козацький, птах – птаство, чех – чеський; 

3) написання о та е після шиплячих: жовтий, жолудь, бджола, чорний, 

чотири, вчора, шостий, пшоно, але женити, джерело, честь, четвер, вечеря; 

4) написання [а] відповідно до вимови в словах (перед постійно 

наголошеним складом з а): багатий, багач, гаразд, гарячий, кажан, калач, качан, 

хазяїн (порівняйте рос.: богатый, горячий, кочан, хозяин); 

5) написання букви у на місці давніх о, е, ъ в словах: будяк, мачуха, 

парубок, яблуня, яблуко (порівняйте рос.: бодяк, мачеха, яблоня, яблоко) та деякі 

інші. 

Морфологічний принцип полягає у позначенні однаковим способом морфеми 

незалежно від її звучання в різних словах або формах того самого слова. 

Наприклад, фонеми | е |, | и | в корені слів передаються буквами е, и як у сильній 

позиції (під наголосом), так і в слабкій (у ненаголошеному складі) за правилом: 

щоб перевірити написання, треба змінити слово так, щоб на сумнівний звук падав 

наголос: пишемо село [сеило], бо села; живу [жиеву], бо жити. 

   Більшість правил українських написань суфіксів і префіксах ґрунтуються на 

морфологічному принципі:  

1) передача ненаголошених [е], [и],[о] у коренях слів: весло – весла, життя 

– жити, голубка – голуб, лопух; 

2) збереження буквеного позначення фонеми в позиції дзвінкого перед 

глухим і навпаки: вогкий [вохкий], просьба [прозба] – просити, боротьба 

[бородба] – боротися; 

3) збереження фонематичної передачі прийменника з перед глухим 

приголосним наступного слова: з тобою [стобоjу], з хати [схати], з чотирма 

[жчотирма]; з шелестом [ш:елеистом]; 

4) розрізнення префіксів пре- і при-: прекрасний [преикрасниĭ] але 

прилюдний [приелудниĭ], прибути [приебути]; 

5) збереження фонем корневої морфеми й закінчення в дієслівних формах 

на  -шся, -ться: снишся [снис' :а], збираєшся [збиераеис':а], сниться  [сниц':а], 

збирається [збиераjеиц:а] та ін. 

   Т р а д и ц і й н и й ,  або  і с т о р и ч н и й, принцип полягає в тому, що вибір 

написання здійснюється на основі традиції, а не відповідного правила збереження 

буквеної передачі фонеми, як це передбачає морфологічний принцип. 

    Так, в українському правописі традиційно звукосполучення  [jі] прийнято 

позначати буквою ї (їхати, пір’їна), а звукосполучення [шч] – буквою щ (щока, 

вищий, Київщина). За традицією вживаються і букви я, ю, є для позначення 



сполучення приголосного з наступним голосним а, у, е (яр, Юрій, Єва) або 

м’якості попереднього приголосного перед а, у, е (рябий, любити, життєвий). 

    До традиційних належать також написання, які не можуть бути пояснені ні з 

фонетичного погляду, ні з морфологічного, а вимагають запам’ятання орфограми, 

яка прийнята традицією. Наприклад, у словах тюркського походження кисет, 

кишеня, кинджал, кизил, лиман традиційно виступає кореневий и; в українських 

словах левада, леміш, лепеха пишеться е; у прізвищі російського письменника 

Горький з традицією  після р ставиться м’який знак, хоч в українській мові цей 

звук у кінці складу і слова  вимовляється твердо (гіркій, господар, терміновий). 

    Д и ф е р е н ц і ю ю ч и,  або  с м и с л о в і, написання регулюють розрізнення 

смислу слів служать для розрізнення власних (індивідуальних) і загальних назв: 

Земля (планета) – земля (грунт), явір (деревина) – Явір (прізвище), велика 

ведмедиця (тварина) і Велика Ведмедиця (сузір’я), хребет звіра (термін) – 

Уральський хребет (топонім). 

     У сучасному українському правописі вживання великої букви передбачено 

правилами писемного тексту та індивідуальних позначень істот і предметів. 

     Смислова диференціація зумовлює написання разом, окремо й через дефіс 

прислівників і прислівникових сполучень на відміну від прийменниково-

відмінкових форм іменників; написання часток, сполучників тощо. Наприклад, 

вивчити напам’ять (прислівник) – подарувати на пам’ять (іменник з 

прийменником у знахідному відмінку); як би сказати (прислівник як і частка би 

дієслівної форми умовного способу пишуться окремо) – якби сказав, то... 

(сполучник якби пишеться разом). 

 

Лекція 3 

Тема: Лексикологія. Фразеологія. 

Мета: ознайомлення студентів з лексикологією як учінням про словниковий склад 

мови, з багатозначністю слів, моносемією, видами переносного значення слів, 

розкриття основних понять: омонімів, анонімів, антонімів, їх лексичного 

багатства; засвоїти інформацію про фразеологію. 

Завдання: засвоїти певні лексичні норми, вміти розрізняти і використовувати 

загальновживані та індивідуальні синоніми, базувати синонімічні ряди, підбирати 

антонімічні пари слів. 

Методи: перевірка засвоєння матеріалу з теми, доцільності застосування методів 

та прийомів під час засвоєння лексикології та фразеології. 

Дедактичні засобі навчання: слово викладача, навчально-методичний комплекс, 

підручники. 

План 

1. Предмет лексикології. Лексичне значення слова, його типи. 

2. Полісемія та моносемія . Омоніми, синоніми, антоніми, евфемізми. 



3. Активна лексика. Пасивна лексика: застарілі та нові слова. 

4. Лексика с погляду її вживання. 

5. Фразеологія. Класифікація фразеологізмів. 

6. Джерела укр. фразеології. 

7.  

Література. 

12. Сучасна українська літературна мова: в 5 томах. /За ред.  Акад.. І. К. Білодіда, 

- К., 1960-1973. 

13. Волох О.Т., Чемерисов Т. Т., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна 

мова. – К., 1989. 

14. Головащук С.І. Словник – довідник з правопису та слововживання (За ред. 

В.М. Русанівського). – К., 1989. 

15. Головащук С.І. та інші. Словник української мови. – К., 1994. 

16. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я., Тоцька Н. І., Уздиган І. М. 

Сучасна українська літературна мова. К. : “Вища школа”, 2002. 

17. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. – К., 1982/ 

18. Кочерган М. П. “ Словник російсько-українських можливих омонімів”. – К., 

1987. 

19. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. – К. 

2000.  

20. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова. К.: “Вища школа”, 2001. 

21.  Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. – К., 1981 

22.  Український правопис. – К., 1993. 

23.   Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. К.: “Освіта”, 2000. 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Що вивчає лексикологія? 

2. Як розуміти вислів “словниковий склад мови”? Чи тотожні поняття 

словниковий склад української національної мови” і “ словниковий склад 

української літературної мови”? 

3. Як визначається слово як основна лексична одиниця? Які ознаки його 

характеризують? Які функції виконує слово? 

4. Як розуміти лексичне значення слова? Які типи лексичних значень 

розрізняють? 

5. Які слова мають конкретне значення, які – абстрактне? 

6. Як поділяються слова за наявністю або відсутністю лексичного значення? 

7. Які слова називаються однозначними, які – багатозначними? Як розуміти 

однозначність? багатозначність? 

8. Яке значення слова називається прямим? Переносним? 

9. Які слова називаються омонімами? У чому полягає відмінність між 

омонімами і багатозначними словами? Як поділяються омоніми? Чим 

відрізняються від омонімів пароніми? 

10.  Які слова називаються синонімами? Як розуміти синонімічний ряд 

(синонімічне гніздо)? Як поділяються синоніми? З якою метою вживаються вони 

у мовленні? 

11.  Які слова називаються антонімами? На якій основі будуються антонімічні 

відношення? Чим зумовлене вживання антонімів? 

 



 Л е к с и к о л о г і я ( від грец. λεξικός – словесний, словниковий і λόγος – 

вчення) – розділ мовознавчої науки, який вивчає словниковий склад мови. 

    Лексика української літературної мови дуже багата. Так, найбільший із 

словників української мови – одинадцятитомний “Словник української мови” 

містить понад 134 тисячі слів, але і він не охоплює всього словникового багатства 

української літературної мови. До словникового складу української мови 

належать слова з різним лексичним значенням, слова різні за походженням, 

фонетичним складом, морфемною будовою, з різними граматичними 

властивостями. 

   Словниковий склад характеризується великою рухомістю, він перебуває у стані 

майже безперервних змін, відбиваючи ті зміни. Що відбуваються у 

навколишньому світі. Так, за останні п’ятдесят – сімдесят років словник 

української літературної мови поповнився такими словами, як електрика, 

електрифікація, колгосп, громадськість, громадянство, космодром, космонавт, 

ракетоносій, біоніка, біохімія, кібернетика, автоматика, дисплей, комп’ютер, 

менеджер, бізнес, інформатика, інформація, симпозіум, нарада, консиліум, 

газифікація, гідрофізика, агропром тощо. Загальновживаними у наш час стали 

слова телевізор, телеекран, екскаватор, магістраль, шосе, метро, таксі, екзамен, 

освіта, гласність, апарат, оренда, конференція, преса та ін. Водночас в активному 

словниковому складі української літературної мови майже не вживаються такі 

слова, як возний, неп, непман, очіпок, бо зникли поняття, що називались цими 

словами, а також слова ланіти, зигзиця, перст, замість яких поширились інші 

(щоки, зозуля, палець). 

      Основний словниковий фонд мови – досить стійка частина лексики, але й у 

ньому в процесі розвитку суспільства і мови відбуваються зміни: одні слова 

виходять із його складу, інші у ньому з’являються.  Більш стійкою є частина його, 

що пов’язана з назвами предметів рослинного і тваринного світу, з назвами явищ 

природи; більшу схильність до змін виявляє частина, пов’язана з назвами 

предметів побуту, процесів виробництва, знарядь праці. 

           Розрізняють лексикологію історичну, яка досліджує закономірності 

формування, розвитку і збагачення словника мови від найдавніших часів, і 

лексикологію сучасної мови, або описову, яка вивчає лексичний склад мови 

сучасного періоду. 

    До завдань описової лексикології української мови входить вивчення 

лексичних значень слів і їх типів (однозначність і багатозначність, пряме і 

переносне, конкретне і абстрактне значення, омоніми і пароніми, синоніми і 

антоніми), стилістичної диференціації лексичного складу сучасної української 

літературної мови та інших шарів лексики і шляхів формування і розвитку 



лексики, визначення її активних і пасивних шарів на сучасному етапі 

функціонування мови. 

     Лексикології як учення про словниковий склад мови тісно пов’язана з багатьма 

іншими розділами мовознавчої науки, що трактують слово: семасіологією, яка 

вивчає внутрішній зміст слова; фразеологією – досліджує стійкі сполучення слів, 

або фразеологізми; лексикографією – ученням про укладання різних типів 

словників – та іншими.  

       Слово є однією з основних мовних одиниць. 

       Слово – це оформлена за законами певної мови неподільна на менші подібні 

єдності основна мовна одиниця, що складається із звука чи комплексу звуків і 

називає певні предмети, процеси і явища об’єктивної дійсності та їх ознаки або 

лише вказує на них виражає відношення між ними чи виражає емоційно вольові 

прояви. Слово характеризується рядом ознак, зокрема: 1) фонетичними – слово 

складається з мовних звуків – одного, двох чи більше (точніше – з фонем, які у 

мовленні реалізуються звуками): і, я ([йа]), так, ліс, рясно, дощ ([дошч]), великий; 

звуки у словах розміщені у визначеній послідовності; у певній послідовності 

розміщуються і склади – наголошені, ненаголошені; ідý швúдко; 2) семантичними 

– слова мають лексичне значення: називають різні предмети, явища, процеси, 

ознаки, що існують у навколишньому світі (високий дуб росте, верба спускає 

зелені віти донизу); інші слова, не маючи лексичного значення, виражають 

відношення між повнозначними словами, що відображають відношення між 

предметами і діями, предметами й ознаками у навколишньому світі (батько й мати 

повернулись – єднальні відношення; пишу у зошиті – об’єктивні відношення між 

дією і предметом, що називає місце дії); 3) морфемним складом – розрізняють 

слова прості (писати, грамотно, земля, родина, рідний) і складні (доброзичливий, 

з-поміж, сінокіс); 4) словотвірними – непохідні, первинні слова (рід, писати) і 

похідні що утворені від непохідних за допомогою певних словотворчих засобів на 

основі діючих способів словотвору (родич, рідний, ріднитися; переписати, писар, 

писака, письмо); 5) граматичними ознаками: квітка – ж.р., одн., наз. відм.; цвіте – 

недок. вид, неперехідне, дійсний спосіб, теперішній час, третя особа, однина; 6) 

морфологічною словозміною – змінні (я пишу, хлопець пише, писав, писатиме; 

мене зустріли, мені написали лист, повідомили листом) і незмінні (повідомити 

сьогодні, терміново, негайно); 7)синтаксичними властивостями – слова можуть 

бути пояснюючими і пояснюваними, виступати членами речення і не мати 

здатності виконувати роль члена речення. 

    При зіставленні слова і морфеми спостерігаємо самостійність, вільну 

відтворюваність слова, можливість переміщення у реченні. Морфеми позбавлена 

всіх названих ознак. 



     При зіставленні слова і речення слід зазначити, що слово є будівельним 

матеріалом для речення; називаючи поняття, слово не є засобом спілкування; 

речення як засіб вираження думки виконує комунікативну функцію.  

     Головна функція слова номінативна. Кожне повнозначне слово називає щось з 

навколишньої дійсності: предмети (ручка, зошит, ніж, виделки, стіл, будинок), 

ознаки предметів (чоловік розумний, веселий, сердечний, дотепний, високий, 

стрункий, чорнявий), кількості (два олівці, десять курчат), дії, процеси, стани 

(рубати, писати, ходити, думати, спати, хвилюватися), ознаки дій, станів (іти 

швидко, прямо, поспішаючи, підстрибуючи; спати міцно). 

     Одне й те саме слово вживається для назви окремого предмета (Учень 

правильно тримає ручку) і ряду однорідних предметів (Ручка – прилад для 

писання), для назви дії конкретної особи (Студент Петренко пише грамотно) і дії 

взагалі, дії як властивості предмета (Син часто пише батькам; Писати вчаться у 

школі). У мові немає окремих слів для назви кожного предмета, кожної дії, ознаки 

окремого предмета та окремої дії. Слів у мові значно менше, ніж предметів, явищ, 

дій, ознак у навколишньому світі. Називаючи одним словом книга усі різновиди 

книг, людина абстрагується від цілого ряду ознак (призначення кожної з них, часу 

створення, форми, розміру, обсягу, змісту, назви) і водночас узагальнює, 

закріплює ті істотні ознаки, які відрізняють один клас предметів від іншого (книга 

– певна кількість друкованих чи рукописних аркушів, зброшурована в одне ціле, 

оправлена). У здатності слова називати клас однорідних предметів, дій, ознак 

проявляється узагальнююча роль слова. А в тому, що слово називає кожен 

окремий предмет і ряд однорідних предметів, властивість, дію окремого предмета 

і властивість, дію загалі, виявляється те, що слово виступає у єдності загального й 

одиничного, загального і конкретного. Без узагальнення людина неспроможна 

охопити своєю пам’яттю численні одиничні назви предметів, ознак, властивостей, 

дій. 

      За ступенем узагальнення розрізняють слова з конкретним та абстрактним 

значенням. 

     Конкретне значення мають слова, що називають предмети, явища 

навколишнього світу, які людина сприймає й пізнає органами чуття: хата, книга, 

озеро, мороз, небо, зелений, тонкий, сидіти, писати, різати. До слів з конкретним 

значенням належать також прізвища, імена людей (Сніжко, Володимир, Ольга), 

назви підприємств, установ, організацій (“Точелектроприлад”, 

держадміністрація), назви періодичних видань, друкованих творів (тижневик 

“Край”, драма-фієрія “Лісова пісня”, роман “Краяни”), астрономічні та 

географічні назви (Козерог, Дунай, Чорне море), а також назви просторових та 

часових понять, що виявляються у певних межах (берег, площа, хвилина, 

тиждень, рік).  



         Абстрактне значення властиве словам, що називають узагальнені поняття. 

Назване такими словами поняття позбавлене чуттєвих ознак, сприймається 

розумом, уявою людини: дотепність, вихований, думати, сприймати. 

    Слова з абстрактним значенням з’явились у мові пізніше від слів із конкретним 

значенням.  

    Серед слів з абстрактним значенням є слова з непохідною основою (горе, 

освіта, правда, чужий, думати) і слова з похідною основою, до якої входить і 

словотворчий суфікс. Найпоширенішими є суфікси –б- (просьба), -от- (доброта), -

ість- (чуйність), -ств- (чародійство), -тв- (убозтво, садівництво),    -нн- (слухання), 

-енн- (здійснення), -тт- (чуття) та ін. 

      Слова з конкретним та абстрактним значенням активно вживаються в усіх 

стилях літературної мови. 

      Слово є також засобом вираження ставлення мовця до названого, пор.: вітер – 

вітерець, вітрюган, дід – дідок, дідусь, дідусик, дідунь – дідуган, дідище. Окремі 

слова у різному контексті, вимовлені з різною інтонацією, здатні виражати різне 

ставлення мовця до висловленого, різні почуття. Наприклад: О, почалось, 

вимовлене з різною інтонацією, що передає конкретні умови, може виражати 

радість, задоволення, незадоволення, несприйняття, дратівливість і т. д. Отже, 

слову властива емоційно-експресивна функція. 

    Номінативну функцію слово виконує завдяки властивій йому семантиці (гр. 

sēma – знак), наявному у ньому лексичному значенню. 

     Лексичне значення – це зміст слова, встановлювана мисленням людини 

співвіднесеність між звуковим комплексом і предметом чи явищем дійсності, що 

позначені цим комплексом. Отже, лексичне значення полягає у тому, що воно є 

вказівкою на дійсність, на ставлення до неї, на розуміння її. Формується лексичне 

значення в процесі пізнання, коли в людській свідомості виникають копії, 

відображення речей, явищ, якостей, властивостей – виникають поняття. Поняття – 

це форма мислення, форма узагальненого відображення дійсності. Засобом 

звукового вираження дійсності. Засобом звукового вираження поняття у мові є 

слово. Тому воно поєднує у собі значення і звучання не має. Людина розуміє 

слова тому, що має уявлення, поняття про предмети, явища, властивості, дії, які 

цими словами називаються. А якщо людина чує незнайоме їй звучання, незнайоме 

слова, за яким у її свідомості не виникає поняття, вона запитує: “Що слово 

означає?” Слово й поняття співвідносні, але не тотожні. Не кожне слово 

співвідносне з поняттям. Не називають понять власні назви, слова-терміни, а 

також слова на зразок русалка, домовик, чорт, диявол, лісовик. Крім того, одне й 

те саме поняття може бути виражене в мові по-різному, зокрема словом і 



реченням (студент і людина, яка навчається у вузі), словом і словосполученням 

(рілля і виоране поле). 

    Лексичне значення співвідносить слово з навколишнім світом. Водночас у слові 

міститься вказівка на те, в яких відношеннях перебуває названий словом предмет, 

явище з іншими предметами, властивостями, діями. Наприклад, у реченні 

Дівчинка читає слово дівчинка називає істоту, людину жіночої статі малого віку, 

слово читає – дію. Водночас слово дівчинка показує, що названа ним істота – 

жіночого роду, вона одна, назву вжито у називному відмінку. Слово читає вказує 

на те, що названа ним дія є реальною, що виконується в момент розмови про неї, - 

це дієслово дійсного способу теперішнього часу; дію виконує одна особа, 

причому особа, про яку йдеться, яка сама участі в розмові не бере, - дієслово 

третьої особи однини; названа дія не обмежена у часі – дієслово недоконаного 

виду; дія, названа словом, не переходить на об’єкт – дієслово неперехідне. Усі 

названі відношення, властиві обом словам, становлять граматичні значення, які 

існують у слові одночасно з лексичним значенням.  

      Повнозначні слова можуть бути однозначними і багатозначними. 

Однозначними називаються слова, які вживаються в одному значенні, наприклад: 

місто Київ, кінотеатр “Київ”, ріка Дніпро, готель “Дніпро”, математик Софія 

Ковалевські, морфема, суфікс, закінчення, синус, косинус. До них належать 

переважно слова – власні назви, терміни. 

      Переважна більшість слів української мови є багатозначними. Наприклад, 

лексема сідати означає: займати місце; приступати до роботи, що виконується, 

бути ув’язненим; мешкати; приземлятися; спускатися за лінію обрію; обмежити 

себе чимось у харчуванні (сісти на дієту). Слова, які мають кілька значень, 

називаються багатозначними, або полісемантичними (від грец. poly – багато і 

sёma – знак). 

        Пильніша увага до багатозначного слова дає можливість виявити 

нерівноцінність його значень: одне із значень виділяється як головне, його 

називають прямим, решта – переносні.  У деяких словах прямим може бути не 

одне значення, хоч і серед таких є найголовніше. Наприклад: 

1. У нас по містах вибудувані пишні будинки з ясними вікнами, з широкими 

ворітьми (М. В.). 

2. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні 

милій (Т. Ш.). 

3. Попереду було стільки широкого щастя, що їм навіть не уявлялось, як це 

може його не бути (Гонч.). 

   У перших двох реченнях слово широкий позначає поняття “значний за 

розміром”, тому обидва значення “значний за розміром впоперек” і “такий, що 



займає широкий простір” сприймаються як прямі. У третьому прикладі слово 

широкий вжите у переносному значенні. 

   Усі значення полісемантичного слова між собою пов’язані, хоч можна 

розрізнити ступені зв’язку: деякі переносні значення розташовуються найближче 

до прямого, інші – віддаленіші. Наприклад, слово ламати позначає поняття 

“віддаляти частини чого-небудь, розділяти щось на частини”: Надвечір скресає 

річка й ламає кригу (Коц.). Близьким до цього значення є поняття “руйнувати, 

псувати”: Не пускають нас, - ламай двері, бий вікна. Усе трощи (Панас Мирний). 

Далі від прямого перебуває значення “рішуче відкидати що-небудь традиційне, 

усталене”: Лише один довгобровий Яків Данько ... не захотів ламати свого 

баришницького норову (Ст.). 

      Пряме значення ще називають первинним. Воно найменше пов’язане з 

контекстом. Наприклад, слово великий насамперед називає поняття “значний за 

розміром, за кількістю”: велика хмара, великий гурт людей. Усі інші значення (у 

словнику їх зафіксовано ще п’ять) є вторинними, похідними: 1) дорослий: Малі 

діти – малий клопіт, великі діти – великий клопіт; 2)який переважає звичайний 

рівень (розмір): Узув великі, батькові чоботи; 3) який має велику силу прояву: 

Великий мороз був; 4) важливий: Правду, велику правду сказав твій батько (Кв.-

Осн.); 5) геніальний, загальновідомий: Дід Опанас багато знав пісень і був колись 

великий співака (Вас.). 

    Непрямі, переносні значення багатозначного слова ще називають вторинними. 

    Багатозначність у слові розвивається поступово у процесі розвитку мови. 

Наприклад у слові морж (яке раніше в словнику фіксувалося з одним значенням: 

морж – водний ластоногий ссавець із вусатою мордою, великими іклами та 

короткою шерстю) у 60-х роках розвинулося переносне значення: морж –людина, 

яка любить купатися взимку в крижаній воді. 

    Переносність значення слова є усталеною закономірністю мови.  

    Переносне вживання слів особливо поширене у художньому та розмовному 

стилях. 

    Розрізняють такі типи переносних значень: метафору, метонімію і синекдоху.  

     Метафора (від грец. metaphorā – перенесення) – це тип переносного вживання 

слова, що ґрунтується на подібності тих або інших ознак. Найчастішими бувають 

метафоричні перенесення ознак, властивостей предметів на істоти або навпаки:  

              Тепер не коле вже мене стерня, 

              Я – на хребті осідланого слова. 



              Дзвенить залізна рими, як підкова. 

              Прудкий скакун думки наздоганя (Павл.). 

      Метафора може бути побудована на: 

1) подібності форми: Помережав вечір кучерявий льодяними гратами 

вікно (Др.-Хм.); 

2) подібності кольору: Сонце хилилось уже на захід і кривавим блиском 

обливало сніжні полонини (Фр.) 

3) подібності властивості: Відомо, що за людина з Невкепілого – кремінь 

(Гол.); 

4) подібності вияву почуття: Думки, спогади краяли серце Костомарова 

(Ів.); 

5) схожості поведінки, способу дії: Втома крадеться тихо, але він втомі 

взяти себе не дає (Бич.). 

     Метафора може будуватися на основі вражень, оцінки будь-чого: Вишневі 

пахощі думок (Др.-Хм.); Ой, не рік – не два, як ся Івась залицяв, Ой, він мені 

золотий вінок обіцяв ... (Нар. тв.). 

     На основі метафоричного перенесення значень у художньому мовленні 

створюються мовні образи, наприклад: “грім оплесків”, “обвал грому”, “хмара 

думок”, “зоря надій”. 

          М е т о н і м і я (від грец. metonimia – перейменування ) – це перенесення 

назви одного класу предметів або назви одного предмета на іншій, які межують 

між собою, перебувають в органічному зв’язку. 

    Може переноситися: 

1) назва приміщення – на людей у ньому: Інститут святкує своє 

сторіччя; нарешті вся семінарія готова веселитись (Вороп.); 

2) назва матеріалу – на виріб з нього: Немає срібла (мається на увазі 

срібних монет); Наш панич вже має собі панну: там така кучерява, а ходить уся 

в золоті (Н. – Лев.); 

3) назва дії – на результат: зупинка (сама дія і місце, де зупиняються); 

4) предмет, що вивчається, - на галузь науки: лексика – сукупність слів 

мови і розділ мовознавчої науки; 

5) назва заходу на її учасників: Конференція виробила ухвалу; А п’єса собі 

йшла ... А ми були, як зодчі, що зводили свій храм без дотику руки (Кост.); 

6) назва емоційного стану – на його причину: жах(жахлива подія); 

7) ім’я автора – на його продукцію: Прочитати Шевченка; 

8) назва об’єкта – на препарат: таблетки від голови; 

9) назва предмета – на те, що в ньому знаходиться: - Оце й усе Сергію. Ще 

я можу чаркою почастувати, випий на здоров’я (Ст.); 

10)назва ознаки, властивості – на її носія: Сам народний бас, що сидів попереду, 

теж вибіг на сцену, трохи поспівав... (Ян.). 



     С и н е к д о х а (від грец sinekdochē – співпереймання) – тип перенесення 

назви частини на назву цілого, і навпаки. Як і метонімія, синекдоха ґрунтується на 

понятті суміжності, але специфічним для неї є те, що ця суміжність кількісного 

характеру – загальніша і конкретніша назви: Він скрізь руку має, а ми що? (К. –

Кар.); Сатара, необачна голово! .. Схаменись!..  (М.В.); Ґринджолами мовчазно 

кожух проїхав (Др.-Хм.). 

      Синекдоха використовується як мовний художній засіб, але не так часто, як 

метафора і метонімія. 

     О м о н і м и  (від грец. homos – однаковий і onyta - ім’я) – це слова, які 

однаково звучать, але мають різне значення. Омоніми принципово відрізняються 

від багатозначних слів.  

     Між значеннями полісемантичного слова існують зв’язки; вони об’єднані 

спільним поняттям. Значення омонімів не пов’язані між собою.  

    Омоніми з’являються внаслідок звукових змін слів у процесі розвитку мови, 

випадкового збігу звучання слова рідної мови і засвоєного з іншої мови, а також 

випадкового збігу звучання форм різних слів. Наприклад: ліра (музичний 

інструмент) і ліра (грошова одиниця); жати (серпом) і жати (тиснути); за в’яз – 

зав’яз; не з граба – незграба. 

     Розрізняють омоніми абсолютні (або повні) і неповні. Повні омоніми бувають в 

межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних омонімів збігається в усіх 

граматичних формах: двір (господарська ділянка, на якій розміщені будівлі та 

місце біля них) і двір (монарх та його оточення); деркач (невеликий перелітний 

птах з жовтувато-бурим оперення, що має характерний скрипучий крик) і деркач 

(стертий віник); сага (давньоскандінавське чи давньоірландське сказання про 

легендарних героїв та історичних діячів, що має прозову форму з віршованими 

вставками) і сага (річкова затока); бігун (той, хто може швидко і легко бігти, 

бігати), бігун (полюс) і бігун (один із двох спарованих каменів для розтирання 

зерна, подрібнення каміння тощо в дробильній машині). 

     Неповні омоніми – це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних 

формах, наприклад: самка (особина жіночої статі у тварин) – слово, що має 

однину і множину, і самка (від дитячої хвороби) – це слово яке вживається тільки 

в однині; биток (шматок свинцю, палиця тощо, взагалі предмет, яким б’ють у грі) 

і форма родового відмінка однини слова битки (круглі котлети з посіченого або 

відбитого м’яса). Називний відмінок множини першого слова і другого також 

збігаються. 

    Неповні омоніми називаються омоформами. Різновидами омонімів є омофони і 

омографи. Омофони – слова, що збігаються своїм звуковим складом, але різні за 



значенням і написанням: сон це (мені сниться) і сонце (світить); шию (1-а особа 

однини тепер. Часу дієслова шити) і шию (зн. в. Однини іменника шия). 

    Омографи – слова, що пишуться однаково, але відрізняються значенням, а у 

вимові – наголосом: сапа (окоп, траншея, хід сполучення, які риють у напрямі до 

позицій противника для непомітного наближення до нього) і сапа (ручне 

сільськогосподарське знаряддя для підпушування ґрунту й знищення бур’яну); 

глáдкий (без загинів, виступів, рівний) і гладкúй (який має повне тіло, вгодований, 

ситий).  

     У контексті омоніми виконують стилістичні функції, зокрема 

використовуються як засіб створення дотепів, каламбурів, образності вислову, 

наприклад: Погана та мати, що не хоче дітей мати; Три разів три – дірка буде. 

    У словнику абсолютні (повні, лексичні) омоніми та омографи реєструються як 

окремі (різні) слова. Омофони та неповні (граматичні омоформи) омоніми  

спостерігаються в мовленні і словниками не фіксуються. 

     С и н о н і м и  (від грец. synonymos – однойменний) – це слова, які мають 

близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням, наприклад: 

проживати – мешкати, бажати – хотіти, властивий – притаманний, башта – 

вежа, вживати – користуватися. 

     Синонімія ґрунтується на здатності позначати один і той самий елемент 

дійсності кількома словами. 

     Значеннєва подібність слів може бути більш чи менш повню. Наприклад, слова 

поспішати і квапитися мають однакове значення – “намагатися якнайшвидше 

зробити що-небудь”. Синонімом до цих слів виступає і лексема хапатися, однак у 

семантиці цього слова поруч із поняттям “поспішати” наявне також переносне 

значення “жадібно, із задоволенням братися за виконання чого-небудь”, завдяки 

чому синонім хапатися віддаленіший від попередніх двох.  

     Виявленню синонімічного значення з двома попередніми словами поняття 

“швидко” у слові хапатися допомагає контекст: Гнат метнувся помагати їй; він 

так хапався до всього, що мало не побив образів (Коц.). 

      Мовознавці виділяють синоніми лексичні, тобто такі, які належать до однієї 

частини мови і мають відмінності у значенні, наприклад розглядати й 

аналізувати. Перше слово загальніше за значенням, друге – відзначається 

насамперед належністю до наукової термінології (не просто розглядати щось, а з 

якоюсь науковою метою). Серед лексичних синонімів виділяються стилістичні, 

наприклад говорити і балакати (друге слово доречне в розмовному стилі); 

семантичні, наприклад вивчати і студіювати (у значенні другого слова є відтінок 

“ретельно вивчати”) і семантико-стилістичні, наприклад архітектор і зодчий 

(друге слово має відтінок урочистості). Український словник має у своєму складі і 

так звані абсолютні синоніми, наприклад: алфавіт – абетка, буква – літера.  



       Слова, що мають однакове чи подібне значення, утворюють синонімічний 

ряд: гарний – красивий – чарівний – чудовий – приємний на вигляд – хороший – 

гожий – вродливий. Кожен компонент синонімічного ряду має щось спільне з 

іншими у значенні і водночас доповнює загальне значення ряду індивідуальним 

відтінком. 

     У синонімічному ряді (або синонімічному гнізді) є стрижневе слово, навколо 

якого групуються усі інші компоненти ряду. Стрижневе слово найчіткіше виражає 

загальне значення синонімічного ряду (гнізда): допитати – вивідати – дістати 

відомості. 

     Крім лексичних синонімів, виділяються також контекстуальні, тобто такі, які 

лише в певному контексті мають близьке значення. Такі синоніми властиві 

художнім текстам. 

     Уміле використання загальновживаних та індивідуальних синонімів робить 

мовлення багатшим, емоційно насиченим, досконалішим. 

       А н т о н і м и  (від грец. anti - проти, onoma - ім’я) – це слова переважно 

однієї частини мови, які мають протилежне значення. В антонімічні відношення 

можуть вступати в текстах слова і словосполучення різних частин мови. 

        Антоніми об’єднуються не в ряди (як синоніми), а в пари: день – ніч, світлий 

– темний, рухатися – стояти, вгорі – внизу, там – тут. Слова поєднуються в 

антонімічні пари на основі спільного загального поняття і протилежних виявів 

якості, властивості, стану предметів тощо. 

       Антонімія властива словам, які характеризуються якісно-оцінним значенням: 

здоровий – хворий, добре – погано, високо – низько. 

       Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар залежно від кількості 

значень, наприклад: сухий – мокрий, сухий – м’який, сухий – повний, сухий – 

емоційний.  

       Антоніми, як і синоніми, допомагають яскравіше, повніше й експресивніше 

передавати думки. 

      Вони дають можливість контрастно характеризувати предмети, явища тощо. 

Особливо широко користуються антонімами, зокрема й контекстуальними, 

майстри художнього слова, наприклад: 

      Отак, як зроду, потаємно, з тилу,  

      усіх міщан ощирені лаї 

      ненавидять в мені мою скажену силу,  



      ненавиджу я слабкості свої (Кост.). 

      Е в ф е м і з м и ( від грец. eu – добре, phēmi- говорю) – слова і 

словосполучення, які вживаються з метою уникнення слів з грубим чи 

непристойним змістом або неприємним за певних умов забарвленням. Наприклад, 

вживають слово нечистий замість чорт, людина поважного (солідного) віку чи 

літня людина, людина у літах замість стара людина, говорити неправду замість 

брехати та ін.  

      У сучасному світі евфемізми з’являються з метою зберегти державну чи 

військову таємницю. Тому назви військових частин замінюються цифрами, 

літерами, для назв окремих держав у певній ситуації вживаються описові звороти 

на зразок сусідня держава, дружня нам держава. 

      Лексична система української мови у сучасному її вигляді появилася не зразу. 

Формувалася вона у ході тривалого історичного розвитку. 

     Українська мова належить до східнослов’янської мовної групи, яка разом із 

південнослов’янською та західнослов’янською постала із спільнослов’янської 

(праслов’янської мови), а та – із індоєвропейської. Відповідно до етапів розвитку 

суспільства: індоєвропейська спільність – праслов’янська (спільність слов’янська) 

– східнослов’янська – українська мова у своєму лексичному складі містить 

генетичні групи слів – індоєвропейські, спільнослов’янські, східнослов’янські і 

власне українські. 

     Для багатьох індоєвропейських мов є спільними або дуже подібними слова:  

- назви спорідненості: мати, брат, дочка; 

- назви тварин, рослин, продуктів харчування: вівця, бик, вовк, верба, м’ясо, 

кістка, сіль, мед; 

- назви дій: брати, везти, веліти; 

- назви якостей: босий, довгий, вузький та ін. 

У лексичній системі української мови є слова, які утворилися на 

праслов’янському ґрунті від індоєвропейських коренів 

- назви спорідненості: онук, отець, жінка; 

- назви частин тіла: брова, вухо, ніс, зуб, серце, шия, череп, ясна, язик, кров, 

лікоть; 

- назви тварин: звір, бобер, журавель, гуска, орел, олень; 

- назви рослин і частин їх: жолудь, береза, верба, осика, черемха, кора, 

солома, полова; 

- назви предметів і явищ природи: сонце, місяць, день, ніч, вечір, весна, зима, 

вогонь, вода, роса, дим, сніг; 

- назви жител і частин їх: дім, двері, окно (вікно); 

- назви дій, процесів, станів: стояти, сидіти, тесати, орати, жити, вмерти. 

Праслов’янське лексичне успадкування складають також слова з суфіксами: 

-ець, -иц-: швець, птиця, пшениця; 



-д-: правда, кривда; 

-н-: кузня, стайня; 

-л-: мило, шило, сало та ін. 

     Тепер ці слова сприймаються як такі, що мають непохідну основу. 

     До  п р а с л о в ’ я н с ь к о ї  лексики належать слова борона, кроква, весло, 

свідок, боліти, клепати, киснути, обора, потік, пліт, посол, гнів, стид, холодний, 

гіркий, один, дев’ять, чотирнадцять, сто, я, ми, він, з, за, при, у (в), там, тут, як та 

ін. 

      П р а с л о в ’ я н с ь к і слова мають просту словотворчу структуру. 

До східнослов’янського шару лексики належать такі слова: батько, дядько, 

племінник; тулуб, щока, кулак; білка, собака, кішка, зозуля, жайворонок, снігур, 

кажан; щавель, молочай, хвощ, гречка, осока; горниця, поміст, палати; урожай, 

скирта, цілина, ярина, озимина, сіножать; пряник, коржик, харч, яловичина; 

балувати, виляти, кочувати, чахнути, черкати; велич, довір’я, журба, затія, суть, 

дешевий, хороший, сизий, куций; сьогодні, після, поки, тепер, ненароком, 

поневолі та ін. 

       В л  с н е  у к р а ї н с ь к і  слова становлять найбільшу частину лексичної 

системи. Серед них ті, що утворилися на основі спільносхіднослов’янських, 

спільнослов’янських і спільно європейських: багаття, батьківщина, баритися, 

напувати, очолити, линути, вибалок, карбованець, малеча, гай, смуга, гайворон, 

дружина, козацтво, відродження, мрія, козачок, бандура, держава, деруни, 

вареники, галушка, корж, кремезний, розкішний, чарівний та ін. 

     Власне українські слова можна розпізнати за фонетичними і граматичними 

ознаками: 

6) [о], [е], що стоять у відкритих складах, чергуються з [і], якщо потрапляють у 

закритий склад: розкошувати – розкішний, зачарований – чарівний, село – 

сільський; 

7) звук [е] змінюється на [о] після шиплячих та [й] перед колишнім твердим 

приголосним: женити – жонатий, шести – шостий; 

8)  у словах – назвах людей за родом занять поширеними є суфікси –ник, -івник, -

ець, -овець (-івець): комірник, візник, службовець, промовець. 

   Характерними для власне українських слів є також суфікси –ій: плаксій, водій; -

ень: красень; -ищ-: днище, горище; -шн-: дітлашня; -от-: голота, босота; -неч-: 

ворожнеча; -анн-: зростання; -енн-: знищення; -інн-: горіння; -ач: викладач; -аль: 

скрипаль; -ив-; вариво, печиво; -иськ-: хлопчисько; -юк-: злюка; -юр-: носюра; -ар-

: нездара, -езн-: старезний; -елезн-: довжелезний; -ісіньк-: гарнісінький; -есеньк-: 

малесенький; -юсіньк-: тонюсенький; 

4) українські префікси су-: субір, сузір’я, сукупний; перед-: передбачати, 

передвечірній; по-: посадити, подвір’я; прі-: прірва, прізвище. 

 



 

 

 

Слова, запозичені з інших слов’янських мов.                                 Старослов’янізми 

в українській мові. 

Старослов’янська мова – це літературно-писемна мова слов’ян, зафіксована в 

пам’ятках X – XI ст., яка належить до південнослов’янської групи мов. 

Сформувалася вона на основі македонського (солунського) діалекту 

староболгарської мови. Однак старослов’янська мова була розвиненішою і 

багатшою від своєї народно-мовної основи; нею користувалися для перекладу 

грецьких церковних книг і запровадження християнської релігії у слов’янських 

країнах (Моравії, Болгарії, Сербії, Київській Русі). Древньоболгарські 

просвітителі Кирило і Мефодій внесли до старослов’янської мови елементи із 

інших слов’янських мов того періоду. Мова Київської Русі мала Спільні 

фонетико-граматичні та лексичні елементи з старослов’янською. 

      Старослов’янізми можна розпізнати за фонетичними, морфологічними, 

семантико-стилістичними ознаками. 

      Фонетичні особливості такі: 

1) не повноголосся ра, ла, ре, ле; в українських словах – повноголосся оро, 

оло, ере, еле: врата – ворота, влага – вологий, брег – берег. 

2) сполучення ра на початку слова: раб (укр. Робота); 

3) сполучення  жд: вождь; 

4)  [йе] на початку слова: єдність. 

      Морфологічні ознаки: 

1) суфікси іменників –знь, -тель-, -ств-, -ин-, -тв-, -тай: приязнь, мислитель, 

братство, гординя, битва, глашатай. 

2) Дієприкметникові суфікси –ащ-, -ущ-, -м-: роботящий, грядущий, знайомий; 

3) Префікси воз-, пре-, пред-, со-: возз’єднаний, предтеча, премудрий, соратник; 

4) Характерні для старослов’янської мови перші частини складних слів: благо -, 

бого-, добро-, зло-: благодать, богобоящий, богогласник, добродійство, 

злорадство. 

  В українській мові є запозичення й з інших слов’янських мов – білоруської, 

російської, польської, словацької та ін. Проникали вони пізніше від 

старослов’янізмів. Наприклад, з польської запозичені такі слова: скарб, дратва, 

байка; полковник, рекрут, гусар, клянчити, петрушка, каштан. Барвінок, повидло; 

з російської – паровоз, завод, передовиця, безробіття, книголюб, декабрист, 

народоволець, кадет; з білоруської – дьоготь, жлукто, шула, бадьорий тощо. 

 

Запозичення з неслов’янських мов 

    В українському словниковому складі можна виділити запозичені елементи і з 

неслов’янських мов – з грецької, латинської, тюркських, західноєвропейських мов 

та ін. 



    Грецизми засвоювалися ще з часів спільнослов’янської єдності. Помітно 

пожвавилося запозичення грецизмів після завершення балканських воєн в VI ст., 

коли вже формувалася спільносхіднослов’янська мова. Проникали грецизми 

безпосередньо і через старослов’янську  та європейські мови. 

     Серед грецизмів чимало релігійних слів: ангел, єпископ, патріарх, ікона, 

клирос, лампада, монастир, монах, пономар. Засвоєні з грецької мови і наукові 

терміни: граматика, історія, філософія, педагогіка, етнографія; політико-

економічна термінологія: демократ, пролетаріат, електрика, каустик; терміни 

різних видів мистецтва: ідея, хорей, драма, комедія, епос, ода, поема тощо. 

     Грецизми розпізнаються за звуками  [а], [е], [ф] на початку слова: ансамбль, 

Абластика, авто (само: автобіографія), еврика, евдіометр, фаетон, фаза, фенотип; 

поєднанням приголосних [кс], [пс], [мв], [мп], [ск]: синтаксис, психологія, амвон, 

скато; за кореневими морфемами атом, анім, біблі, дем, есте, гео, аер, біо, лог, 

фон, лекс: атмометр, анімація, бібліографія, демократія, естезіологія, геокарнія, 

аероби, біографія, логаеди, фонація, лексикон; за суфіксами –іст, -іс (-ис), -ада, -

ит, -изм, -ізм, -ос: анархіст, ірис, декада, гастрит, історизм, матеріалізм, Ірма. 

      Латинізми відіграли значну роль у збагачені лексики – наукової, суспільної і 

політичної термінології: декстроза, детектор, експонат, колегіум, колоризація, 

конспект, медіум, мультициклон, нативізм, нація, пацифікація тощо.  

     Слова запозичені з латинської мови, мають кінцеві звуком’єднання      [-ум], [-

ус], [-ціjа], [-тор], [-ент], [-ура] та інші: акваріум, радіус, активація, активатор, 

акцент, диктатура. 

     Слова з тюркських мов інтенсивно запозичувалися тоді, коли Київська Русь 

спілкувалася з сусідськими племенами – аврами, печенігами, половцями, 

хазарами та ін. Воєнні сутички так само сприяли запозиченню тюркізмів. В 

українській мові функціонують такі тюркізми: атаман, бусурман, мусульманин, 

барабан, бешмен, буран, байрам, в’юк, кабала, казна, караул, орда, товариш, 

сарай, ізюм, кавун, баклажан, кизил, аршин, базар та ін. 

      Тюркізмам властивий повтор голосних у словах: саман, чадра, чалма, чекмень, 

сундук, чубук; за кінцевими звуко-єднаннями у словах –лик-, -ча: балик, алича, 

парча. 

      Серед запозичень із західноєвропейських мов є чимало слів з французької, 

англійської, німецької та ін. 

      Із французької мови запозичено слова на означення найрізноманітніших явищ 

життя суспільства – військової справи, мистецтва, назви продуктів, страв, одягу 

тощо: азарт, ажур, салют, парад, марш, десант, арсенал, партизан, рикошет, 

бригантина, салон, реверанс, профіль, паж, ложа, саботаж, рутина, рулетка, 

реформа, режим, прем’єр, бра, батон, кафе, жакет, пальто, костюм, гардероб, 

парфумерія, торшер, екіпаж, турне, купе, гофре, шассі, парі, шофер, гараж, дуель, 

тираж. 

      З англійської мови запозичено головним чином, слова із спортивної лексики: 

ринг, баскетбол, спортсмен, фініш, аут, матч, старт, теніс, спінінг, футбол, хокей, 

рекорд, нокаут, боксер. Наявні позначення з англійської мови й інші: фокстрот, 

джентльмен, джин, парламент, мітинг; джгут, смокінг, пуловер, репс, нейлон, 



джерсі, кекс, пудинг, ромштекс, джаз, поні, парк, офис, ніпель, бар, блок, шхуна, 

баржа, бот, бриг, вельбот, мічман тощо. 

     З німецької мови до словника української мови увійшли слова, що стосуються 

воєнної справи: броня, панцир, котел, князь, єфрейтор, командир, лафет, 

патронташ, штаб, юнкер, пакгауз, офіцер тощо. 

     Серед слів, запозичених з німецької мови, назви понять, що стосуються 

торгівлі: агент, акція, вексель, прейскурант, процент; побутовізми, назви тварин, 

рослин, мінералів тощо: галстук, гамаші, графин, фуганок, пудель, редька, кварц, 

селітра, рюкзак, ролик, рапіра, пульт, паритет, офіціант, нікель та ін. 

      Із голландської  мови запозичення стосуються переважно мореплавства, є й 

деякі інші: бак, буй, баркас, флот, шкіпер, каюта, фарватер, вимпел, румпель, 

румб, пакетбот, нок, бейшлот, яхта, ял (ялик), брезент. Анкерок, пал. 

     З італійської та іспанської мов запозичення пов’язані  переважно з мистецтвом: 

алегро, арія, віолончель, речитатив, тенор, сценарій, рондо, партитура, опера, 

новела, меццо-сопрано, акорд, акомпанемент (італ.), гітара, кастаньєти, серенада, 

мантилья (іспан.). 

      Інші слова: валюта, вілла, газета; вермішель, макарони (італ.);  карамель, 

пастила, томат (іспан.); сальдо, портал, примадонна, нетто (італ.); сабадила, пума, 

наваха, пуебло (іспан.). 

      Із фінської мови засвоєно небагато слів: камбала, морж, нерпа, норка, 

пельмені, піхта, салака, сьомга та ін. 

Лексика української мови з погляду сфер вживання 

За сферами вживання словниковий склад української мови поділяється на 

загальновживану і спеціальну лексику, або лексику обмеженого вживання. 

Загальновживану лексику кваліфікують також як загальнонародну. До її складу 

належать слова, використані всіма носіями літературної мови незалежно від будь-

яких додаткових соціолінгвістичних умов. У межах загальновживаної лексики 

виділяються, звичайно, вужчі за кількісним складом, але конкретніші за 

значенням групи слів, що позначають предмети побуту в широкому розумінні, 

потрібні для забезпечення життєдіяльності людей, явища природи, процеси 

трудової діяльності, економічні, суспільно-політичні, морально-етичні поняття 

тощо. При цьому слід звернути особливу увагу на те, що загальновживана лексика 

– це динамічна, рухлива підсистема. Виступаючи стійкою основою 

функціонування лексичного фонду сучасної української мови, вона завжди 

відкрита для поповнення словами, які втрачають ознаку обмеженого вживання і 

стають загальновживаними. У цьому переконують численні випадки розширення 

складу загальновживаної лексики за рахунок слів спеціального вживання, так 

званих професіоналізмів, що об’єднуються в окремі системи термінологічних і 

номенклатурних назв. Згаданому функціональному перерозподілові лексики 

безпосередньо сприяють такі позамовні чинники, як розширення лексичного 

запасу носіїв української  літературної мови у зв’язку з підвищенням їх освітнього 

рівня, популяризація спеціальних наукових знань у засобах масової інформації 

тощо. 



   На відміну від загальновживаної спеціальній лексиці властиві обмежувальні 

ознаки, зумовлювані функціонуванням відповідних слів: 1) у різних сферах 

професійної діяльності людей; 20 на територіях поширення української мови, які 

становлять окремі діалектні ареали; 3) у мовленні груп людей, які формуються за 

різними ознаками соціального плану. Обсяг спеціальної лексики у багато разів 

перевищує обсяг загальної лексики, тому що кожна національна мова обслуговує 

велику кількість предметно-професійних полів з іншою організацією лексичних 

засобів порівняно із загальновживаними. Якщо уявити собі словниковий склад 

національної мови у вигляді сфери, то загальна лексика утворює її ядро, а окремі 

підмові – периферію. При цьому чим старша галузь знання або виробництва, тим 

ближча відповідна підмова до ядра, сформованого словами загальної лексики. 

   До діалектної лексики належать слова вживання яких властиве територіальним 

діалектам (від грец. διάλεκτος – розмова, говір, наріччя) української мови. 

      У межах територіальних діалектів, до складу яких входять вужчі 

лінгвогеографічні утворення – говори і говірки, функціонують відмінні від 

закріплених у літературно-нормативному вживані слова найрізноманітніших 

тематичних груп. До них належать назви предметів домашнього побуту, об’єктів 

рослинного і тваринного світу, продуктів сільськогосподарського виробництва і 

народних промислів та ремесел, об’єктів навколишнього природного середовища, 

понять, пов’язаних з народними звичаями, віруваннями, обрядами, народною 

медициною, народною педагогікою, морально-етичними нормами тощо. 

      Розрізняють таки типи лексичних діалектизмів: 1) власне лексичні – слова, що 

збігаються за значенням із загальновживаними, літературно-номінативними, але 

відрізняються від них з погляду вираження; 2) етнографічні  - слова, що 

називають предмети і явища, поширені лише в певній місцевості, наприклад, 

назви предметів побуту, одягу виробів, знарядь виробництва,  об’єктів 

природного середовища тощо; 3) лексико-семантичні – слова, які з  погляду 

вираження збігаються із загальновживаними, але мають інше значення. 

      Специфіку власне лексичних діалектизмів можна розглянути на прикладі слів, 

уживаних для позначення частини буханки хліба. В українській мові значення “ 

довільного розміру частини буханки хліба (хлібини)” мають слова кусок, кусень, 

шмат, шматок. Вживаються також похідні іменники, ускладнені демінутивними і 

аугментативними значеннями: кусочок, кусник, кусище, шматочок тощо. Частина, 

відрізана від непочатого краю хлібини, позначається словами окраєць, цілушка. У 

значенні “відрізаний ножем великий плоский шматок хліба” виступають іменники 

скиба, скибка, скибина.  

         Етнографічні діалектизми представлені тематичними групами слів, що 

позначають: 1) назви одягу і взуття 9дерга, корсетка, кобеняк, гачі, крисаня, 

клепаня, черес, линтвар); 2) назви страв (галагани, жур, гуслянка, плачинда, 

балабухи, кваша, потапці); 3) назви житлових і господарських приміщень та їх 

частин, знарядь праці, предметів побуту (арцаба, оденок, льонок, ковганка, 

лампач (лимпач), підкат, колиба, кошниця); 4) назви народних музичних 

інструментів (дримба, трембіта); 5) демонологічні назви (арідник, мольфар, 

мавка). 



         До семантичних діалектизмів зараховують слова, які однакові щодо 

вираження із загальновживаними, але відмінні від них за значенням, наприклад: 

вага – колодязний журавель, вино – виноград, губа – гриб, пасіка – просіка, хвиля 

– гарна літня погода, берег – гора, схил гори, іти – їхати, підлий – поганий. 

      Діалектна лексика виступає дуже важливим джерелом поповнення 

словникового складу української літературної мови протягом усіх періодів її 

становлення. Безпосередньою сферою її функціонування є художні тексти, у яких 

відповідним словам відводиться не лише стилістична роль, а й власне 

номінативна, зокрема в таких випадках, коли вони залишаються єдино можливим 

засобом позначення відповідних реалій створення етнокультурного фону 

художньої оповіді. Яскравий приклад саме такої мотивації використання 

лексичних діалектизмів становить творчість І. Франка, М. Коцюбинського, В. 

Стефаника, М. Черемшини, О. Маковея, Лесі Українки, О. Гончара, М. Стельмаха 

та інших українських письменників. 

      До термінологічної лексики належать слова і словосполучення (аналітичні 

номінативні одиниці), використовувані для точного, максимально 

несуперечливого визначення понять, які становлять специфіку 

найрізноманітніших галузей науки і техніки. 

        Термін (лат. terminus  - межа (межовий знак), кінець) – це слово або 

словосполучення, що позначає поняття спеціальної галузі знання або діяльності. 

Наприклад: відмінок – граматична категорія імені, що виражає його синтаксичні 

відношення до інших слів у реченні. 

        За всієї багатогранності спеціальних галузей наукового знання і властивих їм 

понять, зафіксованих у відповідних термінологічних системах, існує ряд спільних 

ознак, які визначають сутністю будь-якого терміна як лексичних одиниці 

спеціального, обмеженого функціонування: 1) системність; 2) наявність 

визначення (для більшості термінів); 3) тенденція до однозначності в межах 

конкретної системи термінів (термінології); 4) відсутність супровідних 

експресивних значень; 5) стилістична нейтральність. Згадані ознаки мають статус 

диференційних. Практично реалізуються лише в межах кожної окремо взятої 

термінологічної системи – щодо замкненої, кількісно обмеженої множини слів і 

словосполучень на відповідному етапі розвитку тієї або тієї галузі наукового 

знання і лексичного складу мови. 

          Розрізняють два істотно важливі лексико-семантичні процеси – 

термінологізацію і детермінологізацію. 

       Під термінологізацією слід розуміти сукупність мовних процесів, у результаті 

реалізації яких формуються конкретні слова – терміни, що належать до 

відповідних часткових термінологічних систем. Існують такі основні способи 

термінологізації: 1) використання для позначення наукового поняття 

загальновживаного слова, внаслідок чого воно термінологізується і переходить до 

розряду лексики обмеженого вживання, наприклад: сторона – сторона 

(трикутника), вершина – вершина (трикутника), коло – коло (геометрична фігура), 

біль – біль (медичний термін), гора – гора (термін фізичної географії); 

2)термінологічна деривація, тобто використання засобів словотвору, характерних 

для української мови, наприклад: провідність, надпровідність, кровообіг, ультра 



промені, мікроорганізм, гіперфункція, антитіла, термостійкість; 3) адаптація 

відповідно до фонетичних і граматичних закономірностей української мови 

термінів-слів іншомовного походження, переважна більшість яких належить до 

лексичних інтернаціоналізмів.  

        До активних лексико-семантичних процесів належить детермінологізація, 

внаслідок якої будь-який термін може стати загальновживаним словом. При 

цьому термін “втрачає свою строгу концептуальність, системність, однозначність 

і набуває прагматичних властивостей, яких він раніше був позбавлений, тобто 

виникає нове слово з термінологічним значенням, яке вимагає уже не дефініції, а 

тлумачення”. Розрізняють дві стадії детермінологізації: 1) уподібнення терміна до 

загальновживаних слів у зв’язку з активним використанням його поза межами 

спеціальної термінологічної системи, зокрема в текстах засобів масової 

інформації, розрахованих на широку й різноманітну аудиторію; 2) розвиток нових 

значень відповідного слова на основі метафоричного вживання,  наприклад: 

казуїстика: а) юридичний термін – застосування загальних статей закону до різних 

юридичних випадків; б) філософський термін – обговорення “казусів совісті”, 

моральних труднощів, наприклад, у конфлікті між різними обов’язками; в) 

теологічний термін – формалізоване вчення про межі і міру гріха в різних 

ситуаціях; г) переносне загально мовне значення – вправність, спритність у 

суперечках, у захисті яких-небудь сумнівних або фальшивих принципів, 

положень. 

         До власне професійної лексики належать слова, вживані групами осіб на 

позначення предметів і понять, які безпосередньо пов’язані з їх професійною 

діяльністю або родом занять. Професіоналізмам властивий високий ступінь 

диференціації у називанні знарядь і засобів виробництва, продуктів виробництва 

та їх складових частин, деталей, різних дій, процесів і супровідних умов, 

пов’язаних з тією або тією сферою діяльності тощо. Так, з професійного погляду в 

гончарському крузі розрізняють такі деталі: веретено – вертикальна деталь, що 

обертається у підшипнику, п’ятка – дерев’яна підставка для круга, порпилиця – 

залізний підшипник для веретена, лава – місце для сидіння, коник (жабка, спідняк, 

сподень, кружка) – нижній круг, верхняк (голова, головка, кружалко) верхній 

круг, шпеник - залізний стержень на верхньому крузі, на який кладеться глина для 

формування виробу. Вузькопрофесійна лексика не набуває значного поширення в 

літературній мові. Водночас вона має потенційні можливості для термінологізації,  

у зв’язку з чим відповідні слова фіксуються у складі тих або тих галузевих 

термінологій. 

         Жаргонізми (франц. jargon) – слова, вживані  у мовленні групи людей, 

об’єднаних спільністю інтересів, занять, професійною діяльністю, соціальним 

станом. Так, звичайними для спілкування у студентському середовищі є такі 

слова, як хвіст – академічна заборгованість (залік або іспит), плавати – 

відповідати на запитання, не маючи належних знань, шпора – шпаргалка, 

зарубіжна – зарубіжна література, пара – двійка тощо. 

       Арготизми (франц. argotismes < argot) – лексика, що характеризує мовлення 

людей, які свідомо прагнуть зробити свою мову “таємною”, незрозумілою для 

інших. З відповідною метою вживаються спеціально створені або деформовані 

слова, які мають прямі відповідники в загальновживаній лексиці. В арго 



українських лірників уживалися, наприклад, такі слова: дулясник – вогонь, кемить 

– ніч, макохтій – місяць, оксин – ліс, ботень – борщ, крисо – м’ясо, кунсо – хліб, 

зивро – відро, ковтур – горщик, хаза – хата, камуха – шапка, обоки – чоботи, лавда 

– голова, варнака – курка,  морзуля – цибуля тощо. 

      До активно вживаних належить та частина слів сучасної української мови, яка 

обслуговує у своєму складі відносно обмежену кількість лексичних одиниць, 

особливо часто використовуваних у мовленні у зв’язку з найістотнішими для 

сучасного суспільства реаліями, поняттями і ситуаціями. Із загально мовного 

погляду для поняття активна лексика важливе значення мають такі ознаки, як 

стилістична нейтральність відповідних слів, розвинена система властивих їм 

значень і найважливіша роль у забезпеченні мовою комунікативної функції. 

Водночас потрібно виділяти і таке поняття, як обсяг активного словника окремо 

взятої людини – носія української мови. Цей показник перебуває у безпосередній 

залежності від рівня освіти, професійної підготовки, духовної культури, 

особистих поза професійних зацікавлень кожного індивіда тощо. 

     До складу активної лексики належать, звичайно, не лише загальновживані 

слова, а й окремі терміни, професіоналізми, чому сприяють, зокрема, процеси 

детермінологізації. Певне уявлення про активність вживання слів можуть дати, 

безперечно, дослідження з проблем статистичної лексикології мовлення. Так, на 

матеріалі текстів художньої прози було констатовано, що слова тематичної групи 

із загальним значенням “природа” мають такі абсолютні частоти на 100 тис. 

слововживань: земля – 116, вода – 85, світ – 70, берег – 57, небо – 56, скеля –54, 

сонце – 45, ліс – 45, річка – 43, поле – 37, вогонь – 30, місяць – 29, вітер – 29, 

дерево – 29, квітка – 29, море – 29, повітря – 28, сніг – 28, степ – 26, гора – 24, 

світло – 22. 

         З погляду індивідуального слововживання до активних належать такі слова, 

які носій мови вживає у своєму мовленні (усному й писемному), розуміє, 

розпізнає в текстах або мовленні інших осіб. 

       Пасивна лексика – це частина словникового складу літературної мови, 

зрозуміла усім, хто володіє цією мовою, але мало вживана у живому щоденному 

спілкуванні. До пасивної лексики належать архаїзми неологізми (доки вони є 

такими).   

         Історизми – це слова, вживані для позначення предметів, явищ і понять, які 

вийшли з ужитку, припинили своє існування у зв’язку з соціально-побутовими і 

суспільно-політичними змінами. На прикладі історизмів особливо виразно 

засвідчується вплив позамовних суспільних чинників на функціонування різних 

семантичних груп словникового складу української мови. Так, значну з 

кількісного погляду групу лексичних історизмів становлять слова, що позначають 

предмети і поняття, пов’язані з такими явищами в історії українського народу, як 

козацтво і Запорізька Січ. Вони називають поняття, пов’язані зі старими 

суспільними формаціями (патрицій, раб, плебей, феодал, поміщик, капіталіст, 

боярин, смерд, оброк, земство, становий, князь, княгиня), назвами старовинної 

зброї, амуніції (спис, лук, щит, шолом, кольчуга, воєвода, рать, вояцький), 

назвами старовинного одягу, взуття, прикрас (ногавиці, міхи, каптан, плахта, 

саван, чоботи-вивертки, жупан, кирея, очіпок, гривна, вінець), назвами людей за 



родом заняття (ремісник, купець, ключниця, кожум’яка, сідельник, зброяр, 

човняр, залізо роб, водонос, кушнір, плотник, бондар), назвами трудових процесів 

(прясти, ткати, законопатити), назвами предметів для праці, плавання (ціп, лодія, 

дромон, хелендія, ковчег), назвами старовинних будівель, старовинних предметів 

побуту (терем, княжий двір, корчага, мазанка, чаша, макогін), назвами зниклих 

народів, племен ( варяги, половчани, ромеї,  берендеї, в’ятичі, уличі), назвами 

колишніх міст, поселень взагалі, рік (Царгород, Тмуторокань, Кідекша, Любеч, 

Почайна, Яуза, Борзна, Рутка, Уша) та ін. 

       У тих випадках, коли предмети, явища, дії або поняття зберігаються (у побуті, 

духовній і матеріальній культурі, різних сферах соціальних стосунків і відношень 

тощо), а назви їх у процесі розвитку мови замінюються іншими, первісні 

номінації переходять до розряду архаїзмів (від грец. αρχαίος – стародавній). 

Архаїзми і їх сучасні лексичні відповідники співвідносяться у словниковому 

складі української мови як синоніми. На відміну від історизмів з властивою їм 

безпосередньою номінативною функцією архаїзми використовуються насамперед 

як категорія виразно стилістична, розрахована на створення історичного мовного 

колориту, наприклад: Тоді ми, вряд, казали-сьмо Черкесу і всім також особам 

принявним, щоб мову свідкам не перебивали, понєваж будуть випхані із ратушу, а 

двері будуть взяті на скабу (Л. Костенко). 

         Архаїзми поділяють на кілька груп.  

1. Власне лексичні – застарілі слова, витіснені з уживання іншими лексичними 

одиницями, наприклад: десниця – права рука, зигзиця – зозуля, воліти – бажати, 

хотіти, брань – битва, ланіти – щоки, ректи –говорити, перст – палець, оний – той, 

зане, зануж – тому що, бо. 

2. лексико-словотвірні – застарілі слова, що відрізняються від сучасних 

словотвірними елементами, наприклад: вой – воїн, велій – великий, пребути – 

бути, возсіясти – засіяти, миса – миска. 

3. Лексико-фонетичні – застарілі слова, що відрізняються від сучасних за 

фонетичним вираженням, наприклад: вольний – вільний, вражий – ворожий, глас 

– голос, піїт – поет, ріжниці – різниця, шкло – скло, сей – цей, се ребро – срібло. 

4. Морфологічні, наприклад: І піп, гортанію [гортанню] басистий, на Ворсклі 

робить річку Іордань (Л. Костенко) 

Одним з найважливіших джерел розвитку словникового складу мови є 

номінативна діяльність її носіїв. Під номінативною діяльністю розуміють 

створення слів для позначення нових явищ дійсності – предметів, процесів, 

абстрактних понять. Потреба в нових словах зумовлюється насамперед 

позамовними чинниками, зокрема соціальними і політичними змінами в 

суспільстві, розвитком науки і техніки, духовної культури тощо. Нові слова 

називаються неологізмами (від грец. νέος – новий і λογος – поняття, слово). 

Неологізми, як правило, утворюються з існуючих у мові морфем на основі 

загальноприйнятих способів словотвору: семилітки, агропром, медсестра, вуз, 

обранець. Слово як неологізм існує протягом певного часу – доти, доки явище, 

назване цим словом, не стане звичайним. Разом з явищем освоюється і слово, яке 

його називає. Явище, яке колись було новим, стає звичним, а слово, колись 

неологізм, стає загальновживаним, іноді може перейти й до основного 



словникового фонду. Не сприймаються в наш час як неологізми слова сівозміна, 

зарплата, медсестра та багато ін.  

      Неологізмами є і слова іншомовного походження у перші періоди їх 

засвоєння. 

      У різний час неологізмами в українській літературній мові були шосе, клуб, 

машина, аероплан, депутат, конференція, радіо, комбайн, трактор, космос, 

космодром, ЕОМ, РТС, комнезам, лікнеп, хата-читальна. Зараз частина цих слів є 

загальновживаними, частина – застарілими. 

       Неологізми, які виникають для назви нових понять навколишнього світу, 

називаються загальномовними.  

      Крім загальномовних, існують неологізми індивідуально-авторські – нові 

слова, утворені окремими письменниками. Вживаються такі слова у художніх 

творах, характеризують творчу манеру письменника. Водночас вони є важливим 

засобом естетичного впливу на читача, і, хоч вони, як правило, не потрапляють до 

загальномовного словника, багато з них відомі широкому загалу читачів. До 

майстрів індивідуально-авторських неологізмів в українській літературі належать 

П. Г. Тичина, М. Т. Рильський, А. С. Малишко, М. П. Стельмах, Остап Вишня, 

багато сучасних поетів, письменників. 

     Індивідуально-авторські неологізми виступають засобом оновлення мови. її 

поетизації, у багатьох випадках – засобом створення урочистості, піднесення. 

     Слово не лише називає предмет дію, ознаку, поняття, а й оцінює відповідне 

явище дійсності, сигналізує про нейтральне, підкреслено позитивне або негативне 

ставлення до нього з боку мовця. Отже, крім номінативної, слово виконує також 

оцінно-експресивну функцію. Усі оцінки виражаються в усному і писемному 

мовленні за допомогою спеціально дібраних лексичних засобів, наявних у 

словниковому складі і зорієнтованих на функціональні стилі української мови – 

розмовно-побутовий, публіцистичний, офіційно-діловий і науковий. До 

функціональних стилів інколи включають так званий стиль художньої література, 

хоч він не має виразних диференційних ознак, тому що поєднує в собі, зокрема з 

погляду лексичних засобів, елементи всіх інших стилів. 

      Відмінності між стилями знаходять безпосереднє відображення у стилістичній 

диференціації лексики. Значній частині слів не властиве закріплення за яким-

небудь одним стилем. Вони утворюють розряд між стильової лексики, вживаної у 

зв’язку з невираженістю або нейтральністю експресивно-оціночних значень у всіх 

стилях. Цьому розрядові протиставляється стилістично забарвлена лексика, 

вживання якої становить одну з найважливіших ознак того або того 

функціонального стилю.      

 

Лекція 4 

Тема: Морфеміка. Словотвір. 

Мета: Оволодіти знаннями з теми «Морфеміка. Словотвір.», засвоїти 

особливості розрізнення слів, інформацію про морфемний розбір; розвивати 



пізнавальні можливості, самостійність; виховувати зацікавленністьдисципліною, 

прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

 

Література: 

1. Вакарюк Л., Панцьо С. Укр. мова: Морфеміка і словотвір.-Тернопіль, 1999. 

2. Горопинич В. Сучасна укр. літ. мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. –К., 

1999. 

3.  Клименко Н., Карпіловська С. Словотвірна морфеміка сучасної укр. літ. мови.-К., 

1998. 

 

 

План: 

1. Словотвір української мови. Словотвірна структура слова. 

2. Морфологічні способи творення слів. 

3. Неморфологічні способи творення слів. Морфемний и словотвірний аналіз слів. 

 

Словотівр, або дериватологія — розділ  мовознавства, в якаому вивчається 

слово з погляду способів творення та структури. 

Похідні слова в українській літературній мові творяться на основі одного зі 

способів словотвору: морфологічного, морфолого-синтаксичного, лексико-

синтаксичного, лексико-семантичного. 

Морфологічний спосіб словотвору є найпродуктивнішим. Він полягає в 

тому, що нові слова творяться за допомогою морфем. Залежно від того, твориться 

нове слово за допомогою позитивного чи нульового афікса, виділяють такі 

різновиди морфологічного способу словотвору: афіксальний, без афіксальний, 

основоскладання. 

Морфема — найменша неподільна значуща одиниця слова, що виступає як 

носій певного лексичного або граматичного значення слова. 

Виділяють морфи і аморфи. 

Морф — конкретний вияв морфеми, найменша значуща частина, що 

виділяється у словоформі: синій, синь, синюватий, синіє — виділяється морф 

[син’]. 

Аломорф — морф певної морфеми, що зазнав змін фонетичних явищ (це 

варіанти морфів): ходити, проходити, прихід. 

Морфеми розрізняються за кількома ознаками: за значенням, функцією та 

місцем у складі слова. 

За значенням і роллю бувають корневі і службові (афікси). 

Афікси розрізняються за місцем розташування в слові щодо кореня 

(префікс, суфікс) і функцією у будові слова (словотворчі і формормотворчі). 

 

 

Лекція 5 



Тема: Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх класифікації. 

Іменник як частина мови. 

Мета: Оволодіти знаннями з теми «Граматика. Морфологія. Частини мови та 

принципи їх класифікації. Іменник як частина мови.», засвоїти особливості 

розрізнення частин мови, інформацію про іменник; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність; виховувати зацікавленністьдисципліною, прагнення 

самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сучасна українська літературна мова /За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища 

шк..,  2006. – 430с 

 

2.Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: 

Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2007. – 823с 

3. Ющук І.П. Укр. мова: Підручник. . – К.: Либідь, 2006. – 630с 

 

План: 

1. Частини мови, критерії виділення та їх характеристика. 

2. Іменник: загальне значення, граматичні ознаки 

3. Семантико-граматичні категорії іменника. 

4. Відмінювання іменників. 

 

Частини мови — великі за обсягом класи слів, об’єднаних спільністю загального 

граматичного значення і його формальних показників. 

На сучасному етапі використовують такі три основні критерії: семантичний, 

морфологічний, синтаксичний. 

Слід також пам’ятати, що й не всі частини мови виділяють за одним 

принципом. Зокрема займенник і числівник виокремлюють на основі виключно 

семантичного критерію,тоді як інші частини мови в українській мові — за 

морфологічним критерієм. 

Кожна частина мови характеризується специфічними ознаками. Іменник має 

граматичне значення предметності, яке реалізується у категоріях роду, числа та 

відмінка.  

Прикметнику властиве граматичне знечання ознаки; залежить від іменника, 

категорії, роду, сисла і відмінка прикметника не є самостійними, а залежить від 

іменника. 

Дієслово характеризується граматичним значенням процесу і наявністю 

граматичної категорії особи, числа, часу, способу, виду та стану. 

Прислівник має граматичне значення «ознака, ознаки», не змінюється і не 

має граматичних категорій, крім ступеня порівняння у якісних прислівників. 



Числівнику властиве граматичне значення кількості або порядку, вони 

сполучаються з іменниками, займенниками та прикметниками. Виділяють їх за 

семантичним критерієм. 

До службових частин мови належить прийменник, частка і сполучник. 

Особливе місце посідають вигуки — слова, які служать для вираження емоцій. 

Отже, існує у класифікації 10 частин мови, серед яких 6 самостійних і 4 

службові. 

Іменник—це частина мови, що об’єднує слова з предметним значенням, 

вираженим у граматичних категоріях роду, числа та відмінку. Іменник 

змінюються за відмінками, яких є всього 7. 

Семантико-граматичні категорії іменника:  

- Власні і загальні назви; 

- Конкретні і абстрактні; 

- Істота/ неістота. 

Збірні іменники вирижиють сукупність однакових або подібних предметів, 

що сприймаються як одне ціле. Граматичні категорії іменника: роду, числа та 

відмінка. 

Звертаємо увагу на особливості відмінювання іменників, вказуємо на 4 їх 

відміни та особливості поділу на групи іменників першої і другої відміни. 

 

 

 

 

 

Лекція 6 

Тема: Прикметник як частина мови. Числівник як частина мови. 

Мета: Перевірити рівень засвоєння знань частин мови; порівняти граматичні 

категорії іменника з прикмеником та числівником; систематизувати знання 

особливостей відмінювання іменних частин мови; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність; виховувати зацікавленністьдисципліною, прагнення 

самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники., таблиці, технічні засоби навчання 

(екранні). 

 

 

Література: 

 

6. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. К.: Вид. центр «Вища школа» - 

1994 р. 



7. Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К.: Вид. центр «Літера» 2000 

р. 

8. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська  літературна мова. К.: Вид. центр «Літера» 

2000 р. 

План: 

1. Прикметник як частина мови: лексичне значення та його граматичні категорії. 

1.1 Рзоряди прикметників: способи творення. 

1.2 Лексико-словотвірна синоніміка прикметників. Повні та короткі форми прикметників. 

1.3 Морфемна будова та слововитівр прикметників. 

1.4 Правопис складних прикметників. 

2. Числівник як частина мови: лексичне значення та його граматичні категорії. 

            2.1Морфемна структура числівників та способи їх творення. 

2.2 Особливості відмінювання числівників. 

 

Синоніміку прикметників і непрямих відмінків іменників становлять 

співвідносні мовні засоби вираження різних форм ознаки, в основі яких лежить 

спільне значення, наприклад: сонячний промінь і промінь сонця; дідова борода і 

борода діда; колгоспна власність і власність колгоспу. 

Близькими до форм родової приналежності (без прийменника) є 

присубстантивні родові відмінки з прийменниками (солом'яний бичок— бичок (з 

соломи), кам'яна стіна — стіна (з каменю), глиняний горщик— горщик (з глини), 

в яких можна вбачати і об'єктні відношення: стіна (яка?) — з каменю і стіна (з 

чого?) — з каменю, але в більшості випадків вони є синтаксичними синонімами 

прикметників. 

Правда, не завжди форма ознаки, виражена морфологічним засобом, має 

собі паралельну форму ознаки, вираженої засобом непрямих відмінків іменника 

(університет культури, твори Тичини, Бажана). 

Короткі і повні форми якісних прикметників успадковані українською 

мовою від давньоруської. В сучасній українській мові короткі форми 

прикметників творяться здебільшого від окремих повних якісних прикметників 

чоловічого роду називного відмінка однини шляхом відкидання закінчень 

(зелений — зелен, радий — рад). В основі прикметника, що закінчується на два 

приголосні, появляється вставний голосний е (ясний — ясен, здатний — здатен), 

рідше ї (j + і): достойний — достоїн. Іноді способом звичайного повтору 

коротких форм творяться складні прикметники (зелен-золот). 

У сучасній українській літературній мові повна (нестягнена) форма 

поширена в називному відмінку однини тільки в прикметниках чоловічого роду 



(червоний, добрий, синій, довгошиїй, дев'ятий). В окремих прикметниках жіночого 

і середнього роду така форма використовується здебільшого з стилістичною 

метою (надання мові піднесеного й урочистого характеру) в народній творчості та 

художньо-поетичній літературі: Я ще молод козак, вислужуюся: за два коні 

воронії, за дві шаблі золотії (Нар. тв.). А щедрая матусенька раділа у садку (П. 

Т.). 

Основна форма прикметників жіночого і середнього роду в називному і 

знахідному відмінках однини стягнена (червона, добра, синя, червоне, добре, сине, 

червону, добру, синю). 

Короткі прикметники вживаються тільки в чоловічому роді (певен, ясен, 

дрібен). У контексті вони вживаються лише у формі називного відмінка однини 

(рад би я не хилитись; свят союз наш; народ непоборен навік) і найчастіше 

виконують функції іменної частини складеного присудка: Океан повен! В глибині 

чудовен (П. Т.). Рідше виконують функції означення: Та світи ж ти їм дорогу, 

ясен місяць угорі! (П. Т.). 

Прикметник як частина мови оформлявся на протязі тривалого історичного 

періоду в процесі розвитку і вдосконалення граматичної будови мови і збагачення 

її лексичного запасу. 

Розряд прикметників дуже численний за своїм лексичним складом і занадто 

складний за своєю морфологічною будовою. Це пояснюється історично. 

Серед прикметників є слова невивідні, або первісні, і вивідні. Первісних 

прикметників, тобто тих, що складаються лише з кореня і флексії, небагато; всі 

вони належать до розряду якісних прикметників, наприклад: стар-ий, -а, -е, 

молод-ий, -а, -е, добр-ий, -а, -е, біл-ий, -а, -е, син-ій, -я, -є, сір-ий, -а, -е, зл-ий, -а, -

е, прям-ий, -а, -е, крив-ий, -а, -е, довг-ий, -а, -е, чист-ий, -а, -е. 

Інші якісні і всі відносні та присвійні прикметники належать до вивідних, 

зв'язаних своїм походженням або з основами самих же прикметників, або з 

основами інших частин мови, наприклад: світлий, рідний, завзятий, тутешній, 

приміський. 

У сучасній українській літературній мові переважну більшість становлять 

прикметники, утворені різними способами і за допомогою різних засобів від 

основ іменників і дієслів. Від основ інших частин мови прикметники 

утворюються рідко. 

Граматичний клас прикметників безперервно й інтенсивно поповнюється 

новими словами найрізноманітнішого морфологічного характеру і значення, 

наприклад:, атомний, мічурінський, фестивальний, квадратно-гніздовий, 

достроковий, міжпланетний, залізобетонний, антифашистський і т. ін. Разом з 

тим деякі прикметники виходять з ужитку, наприклад: губернський, дворянський, 

приходський і т. д. 

Розряд прикметників поповнюється новими словами за допомогою різних 

способів словотворення. 



В українській мові, як і в інших слов'янських мовах, прикметники творяться 

в основному тими ж способами, що й іменники. 

Основні способи творення прикметників такі:  

а) суфіксація,  

б) префіксація,  

в) суфіксація і префіксація,  

г) основоскладання і  

д) ад'єктивація (перехід у прикметники дієприкметників). 

Найбільш продуктивним способом творення прикметників у сучасній 

українській мові є суфіксація. Переважна більшість прикметників утворюється від 

основ різних частин мови за допомогою численних суфіксів, які передають 

найрізноманітніші, найтонші граматичні і семантичні відтінки ознак, наприклад: 

білий — білявий, біленький, білісінький, білесенький, білюсенький і т. ін. Чимала 

група прикметників утворюється за допомогою префіксів, наприклад: без краю — 

безкраїй. Префікси, за допомогою яких творяться прикметники, взагалі 

малопродуктивні. Тому значна частина прикметників твориться за допомогою 

префіксів і суфіксів разом, наприклад: при березі — прибережний. 

Продуктивний тип у сучасній українській мові становить творення 

прикметників від двох або більше основ шляхом їх сполучення або шляхом 

підпорядкування однієї основи іншій, наприклад: темно-синій, історико-

філологічний, п'ятирічний, працездатний і т. ін. Утворені таким способом слова 

становлять групу так званих складних прикметників. 

Перехід дієприкметників у прикметники являє собою досить активний 

процес поповнення прикметників новими словами, наприклад: лежачий, рухомий, 

нерухомий, стоячий, тріскучий і т. ін. 

Творення прикметників за допомогою суфіксів становить собою дуже 

продуктивний спосіб словотворення в сучасній українській мові. 

Вживання окремих суфіксів в різних групах прикметників більш-менш чітко 

розмежовується між якісними, відносними, і серед відносних — присвійними 

прикметниками. 

Поруч з продуктивними суфіксами вживаються і малопродуктивні й зовсім 

непродуктивні; поруч з суфіксами, за допомогою яких творяться якісні і відносні 

прикметники, вживаються й такі, за допомогою яких утворюються або тільки' 

відносні прикметники, або тільки якісні. 

Сучасні форми числівників творяться від основ простих числівників. До 

розряду простих числівників належать назви чисел першого десятка: один, два, 

три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять і числівники сорок, сто, 

тисяча. Ці числівники (крім сорок) успадковані від спільнослов'янської мови. 



Назви чисел другого десятка (11-19) разом з назвами десятків (20-90) і 

назвами сотень (200-900) в сучасній українській мові становлять групу складних 

кількісних числівників 

Числівники одинадцять-дев'ятнадцять у давньоруській мові як і в інших 

старих слов'янських мовах, являли собою сполучення числових назв на означення 

одиниць одінъ...девψть в називному відмінку за допомогою прийменника на 

(зверх) з формою міси відм. однини числівника десять (тобто десяте): одинъ на 

десяте, дъвђ на десяте, три на десяте, четыре (и) на десяте, пять на десяте і т. 

д. Слово десять у староруській мові мало менш абстрактне значення, ніж у 

сучасній мові. Воно сприймалось як десяток. 

Словосполучення типу одинъ (-а, -о) на десяте буквально означали: один (-

а, -о) зверх десятка, один (-а, -о) на десяткові, один (-а, о) понад десяток. 

Перша частина такого словосполучення відмінювалась і узгоджувалась з 

іменниками (одинъ на десяте человђкъ, дъва на десяте человђка, четыре на 

десяте человђци) або керувала ними (пять на десяте человђкъ). 

У процесі спілкування складові елементи словосполучення з’єднувались все 

тісніше, наголос закріплявся на одному складовому елементі на, словосполучення 

поступово перетворилося на слова. У зв’язку з цим ці слова зазнали значних 

фонетичних і граматичних змін. Складовий елемент десяте, який не мав на собі 

самостійного наголосу, зазнав фонетичної редукції. Голосний закінчення і 

кореневий голосний е спочатку редукувались і нарешті зовсім зникли. Звук с 

внаслідок асиміляції перетворився в ц. Приголосний т залишився м'який, бо 

зредукований голосний в кінці слова був переднього ряду. Десяте перетворилось в 

суфікс -дцять (десяте  десять  дьсять  дьцять  дцять) Так на протязі 

кількох століть складені числівники внаслідок стягнення складових елементів 

перетворились у складні. Утворені внаслідок стягнення складні числівники 

почали відмінюватись, як прості числівники п'ять, шість. 

У числівнику одинадцять звуки -н- основи один і прийменника на злилися 

в один звук. У російській мові маємо одиннадцать. На збереженні обох н мав 

вплив наголос, який в російській мові падає на перший складовий елемент цього 

числівника. У білоруській мові цей числівник має форму адзінаццаць. 

У сучасній українській і білоруській мові в числівникові дванадцять 

першим складовим елементом виступає, стара форма двоїни чол. роду два з 

(дъва). У давній українській мові була окрема форма двоїни для ж . р. і сер. роду 

— двђ (дъвђ), тобто як і в давньоруській мові. У російській мові в числівникові 

двенадцать закріпилась саме стара форма жіночого — серед нього роду двоїни. 

У числівнику тринадцять першим складовим елементом виступає в усіх 

слов'янських мовах стара форма жін. і сер. роду числівника три: укр. 

тринадцять; рос. тринадцять; білор. трынаццаць. 

У числівнику чотирнадцять перший складовий елемент — чотири втратив 

звук и. Це пояснюється прискореним темпом вимови числівників і переходом 

наголосу на його складовий елемент на. 



У числівниках п'ятнадцять, шістнадцять і дев'ятнадцять звук т в 

середині слів ствердів під впливом дальшого твердого приголосного звука н. 

У сучасній морфологічній будові числівників від одинадцяти до 

дев'ятнадцяти виявляється своєрідний принцип аглютинації, тобто склеювання 

складових частин: назва одиниці плюс невідмінюване слово на плюс відмінюване 

слово — дцять. 

У сучасній українській літературній мові числівники 11-19 мають такі 

форми: одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 

шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 

У давньоруській мові числівники двадцять, тридцять, як і числівники 

одинадцять...дев'ятнадцять, являли собою словосполучення, які в процесі 

розвитку мови перетворилися на слова. 

Поняття 20 виражалось словосполученням дъва (дъвђ) десяти (Н.в. двоїни). 

Поняття 30 виражалось словосполученням три десяте (або десяти). Десяте 

— форма Н.в. множини. Коли обидві складові частини цих числівників тісно 

сполучались між собою і утворили одне неподільне ціле, друга трискладова 

частина з кінцевим м'яким приголосним змінилась на суфікс -дцять. Ці зміни 

відбувались одночасно з відповідними змінами в числівниках одинадцять... 

дев'ятнадцять. Процес утворення -дцять (із десяти, десяте) в числівниках 

двадцять, тридцять проходив так само, як і в числівниках одинадцять... 

дев'ятнадцять. 

У числівнику двадцять в усіх слов'янських мовах першою складовою 

частиною виступає стара форма чол. роду числівника дъва, а в числівнику 

тридцять — форма жін. і сер. роду числівника три: укр. двадцять, тридцять; 

рос. двадцать, тридцать; білор. дваццаць, трыццаць. 

Так на протязі кількох століть внаслідок стягнення складені числівники 

дъва (дъвђ) десяти, три десяте(и) перетворилися в складні. 

Числівник сорок займає окреме місце в системі числівників 

східнослов'янських мов. 

Слово сорок вживається тільки в українській, російській і білоруській 

мовах. Отже, воно виникло на східнослов'янському ґрунті, від давнього 

слов'янського кореня. Етимологічно слово сорок зв'язане з «сорочка». Сорок є 

варіант чоловічого роду слова сорока, від якого утворилось слово сорочька — 

«спідня сорочка». Звідси — сорочькъ (сорочок). 

Слово сорок довгий час (до XVII ст.) вживалось як назва предмета і назва 

чотирьох десятків. Згодом слово сорок набуло значення чотирьох десятків і стало 

вживатись взагалі на означення числа 40. Таким чином, конкретна лічба стала 

абстрактною. 



В українських пам'ятках слово сорок в числовому значенні засвідчене з XIV 

століття. Наприклад, у грамоті 1359 р. Після XIV ст. числівник сорок в 

українській мові вживається послідовно. 

Сучасні українські форми числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, 

вісімдесят утворились відповідно з давніх сполучень назв одиниць п'ять... вісім з 

формою родового відмінка множини числівника десять (тобто десять). 

Ще в давньоруській мові ці словосполучення перетворились у своєрідні 

складні слова з єдиним наголосом. Головний наголос закріпився на кінці другої 

частини слова. Стались відповідні фонетичні і граматичні зміни. Втратилась 

м'якість приголосного в першій частині слова. 

Сучасні українські форми числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, 

вісімдесят відбивають рефлекси старих форм з втратою м'якості приголосних у 

першій складовій частині цих складних числівників. 

У старій українській мові, як і в давньоруській, числівник дев'яносто 

вживався у формі девятьдесятъ. Проте форму числівника девятьдесятъ ще в 

старій українській мові почала заступати нова форма — дев'яносто. У сучасній 

українській літературній мові вживається тільки форма дев'яносто. 

Сучасна форма сто утворилась із съто. Числівник сто, як і числівник 

дев'яносто, сприймався в старі часи як іменник середнього роду о-основи (пор. 

місто). 

У живій народній мові числівник сто до недавнього часу був найбільшою 

одиницею числення. В західноукраїнських діалектах і тепер можна зустріти лічбу 

сотнями. Слово сто часто вживається в значенні — дуже багато. Наприклад: сто 

раз говорити, сто сот раз і ін. 

Сучасна форма двісті є закономірним розвитком старої форми дъвђ сътђ. 

У російській мові маємо двести. У зв'язку із зникненням категорії двоїни в 

російській мові (XVI ст.) в кінці цього слова закріпилось и. 

Числівники триста, чотириста — це результат сполучення форм Н.в. жін.-

серед, роду числівників три, чотири з формою наз. відмін, множ. сер. роду 

числівника съта. 

У західноукраїнських діалектах ці числівники вживаються і в 

невідмінюваних формах, але їх уже заступають загальнонародні форми триста, 

чотириста. 

Слова, що виражають назви сотень, від п'ятисот до дев'ятисот включно, в 

старій українській мові, як і в давньоруській та старослов'янській мовах, являли 

собою сполучення назв одиниць п'ять... дев'ять з формою Р.в. множини 

числівника съто (п'ять... дев'ять сотень, як п'ять... дев'ять літ). Складові 

частини цих числівників сприймались як окремі слова. Тому м'якість звука т в 

першій частині кожного з цих числівників зберігалась дуже довго. У російській 

мові вона зберігається й тепер. 



Слово тисяча раніше сприймалося як іменник жіночого роду а-основи. 

Числівник тисяча ще й тепер зберігає категорію роду і форми числа. Але 

значення предметності в слові тисяча вже ослаблене. 

Слово мільйон утворилось від кореня латинського слова mille — тисяча. 

Вперше появилося слово мільйон у XIV ст. у Фландрії і Нідерландах, де в той час 

були найрозвиненіші фінансові операції. Згодом, коли грошовий обіг країн світу 

швидко зріс, слово мільйон стало інтернаціональним. Слово мільйон вживалось і 

для позначення чисел вищого порядку. Слово мільйон яскраво показує процес 

абстрагування від конкретного до загального. Тут ще виразно виступає 

предметно-збірне позначення множинності, але в той же час яскраво виступає і 

тенденція абстрагування. 

Слово мільярд появилося в Європі в XIX ст. для позначення тисячі 

мільйонів. Паралельно із словом мільярд для позначення цього числа вживалося і 

слово більйон (з бі-мільйон, тобто двічі мільйон). Тепер це слово майже не 

вживається. Його цілком заступає слово мільярд. 

Мільйон, мільярд і інші позначення великих величин ще сприймаються 

нами, як предметно-збірні позначення множинності. Вони мають усі ознаки 

іменників. 

Складені числівники у давньоруській і в старій українській мові 

утворювались шляхом з'єднання простих і складних числівників за допомогою 

сполучників і прийменників. 

Збірні числівники творяться від основ кількісних числівників. 

Збірний числівник двоє — це стара форма середнього роду цього 

числівника, який у давньоруській мові мав форму: дъвои, дъвоя. Числівник двоє 

означає дві особи або два предмети. 

Поряд із числівниками два, дві, двоє в українській мові вживаються 

числівники обидва, обидві, оба, обі, обоє, обадва, обідві. Ці числівники займають 

проміжне становище між кількісними і збірними числівниками. 

Сучасні форми числівника обидва, обидва, обидві, обидві утворились із 

старих форм цього числівника обадъва (чол. р.), обђдвђ (жін. і сер. р.). 

Числівник обоє являє собою форму сер. р. цього числівника, який у 

давньоруській мові мав форми: обои, обоя, обок. 

Числівник обидва, обидві, як і латинське uterque, означає: той і другий. У 

сучасній українській літературній мові форми обидва, обидві, обоє вживаються 

досить часто, останні форми — діалектні. 

Числівник троє являє собою розвиток старої форми сер. р. цього 

числівника, який у давньоруській мові мав форми: трои, троя, трок. 

Збірний числівник четверо утворився від тієї ж самої основи, що й 

порядковий числівник четвертий: четвер + (т) + ий — четвер + о. 



У дальших збірних числівниках, починаючи з числівника п'ятеро, виступає 

суфікс збірності -ер-, який є характерною ознакою збірних числівників. 

Усі збірні числівники, починаючи з числівника п'ятеро і далі, творяться від 

основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса збірності -ер- + о. 

На закріплення суфікса -ер- у всіх збірних числівниках, починаючи з 

п'ятеро і далі, очевидно, мала вплив форма збірного числівника четверо. Від 

кількісних числівників, які ще не втратили ознак іменників, збірні числівники не 

творяться. До таких числівників належать: сорок, тисяча, мільйон, мільярд і ін. 

Збірні числівники в українській мові дуже поширені. Вони вживаються і в 

сполученні з іменниками і самостійно. Іменники опускаються в реченні в тому 

разі, коли про них можна легко Догадатися із контексту, наприклад: семеро 

одного не ждуть. 

В українській мові збірні числівники можуть вживатися із суфіксом 

пестливості -ко, -єчко: двойко, двійко, двоєчко, трійко і под. Наприклад: Як ми 

любилися двоєчко (Метлинський); Ото було тими вечорами, довгими, осінніми, як 

вже стомить мене робота, заберу обойко... (М. Вовчок). 

У тісному зв'язку із збірними числівниками стоять і слова, що передають 

поняття розподільності. У сучасній українській мові окремих форм для 

розподільних числівників нема. Для передачі поняття розповідальності 

використовуються кількісні і збірні числівники в сполученні з прийменниками, 

наприклад: по одному, по двоє, по троє і т. д. 

Дробові числівники виражають частини від цілого і синтаксично являють 

собою сполучення кількісних числівників з відповідними порядковими 

числівниками. Наприклад: одна п'ята (
1
/5) ; дві четвертих (

2
/4); сім десятих (

7
/10); 

дев'ять двадцятих (
9
/20); десять сьомих (

10
/7) і ін. 

У сучасній українській мові, як і в російській, дробові поняття можуть 

виражатися окремими словами (пів, півтора, чверть), які не становлять собою 

сполучення кількісних числівників з порядковими. 

Числівник пів, сполучаючись з іменниками, виступає як головна частина 

словосполучення. Цей числівник зливається з іменником в одно ціле. Він керує 

родовим відмінком з'єднаного з ним іменника, наприклад: півдня, піввідра, 

півроку, піваркуша, пів’яблука та ін. Але є й такі форми: південь, північ. Тут 

другий складовий елемент виступає в формі називного відмінка іменника. Усі ці 

слова переходять у категорію іменників. 

Числівник пів має одну форму для всіх відмінків. Друга ж частина 

сполучення відмінюється на загальних підставах. 

Абстрактне число 
1
/2 виражається іменником половина. 

Числівники типу 2
1
/3, 3

1
/2 і т. д. виражаються кількісними числівниками в 

сполученні з іменником половина. Наприклад: 2
1
/2— два з половиною, 3

1
/2 — три з 

половиною і т. д. 



Числівник півтора утворився з полъ + вътора. Друга складова частина 

(вътора) цього дробового числівника — це родовий відмінок однини чол. і сер. р. 

короткої форми числівника въторъ. Цей числівник має ще одну форму, а саме — 

півтори, яка являє собою сполучення пів з формою род. відм. одн. жін. роду — 

втори: поль въторы. 

Таким же способом утворювались і інші складені дробові числівники. Вони 

складалися з пів + відповідний порядковий числівник. 

Утворення типу півтора в старі часи були дуже поширені. 

Із складених числівників типу полтретьянадцять (25), полцетвертастами 

(350) у сучасній українській мові, як і в російській та білоруській, вживається 

тільки числівник півтораста, який часто вживається замість числівника сто 

п'ятдесят. 

Утворення неозначених числівників проходило аналогічний шлях з 

утворенням прислівників. 

Неозначені числівники типу мало, багато, чимало і под. утворились із 

«доприслівникових іменників». Слова мало, чимало, скільки, стільки і под. мають 

ту властивість, що сполучають значення числівників з функціями прислівників, а 

деякі з них навіть мають ознаки прикметників. Отже, коли ці слова показують 

кількісні відношення, вони віддаляються від прислівників і втрачають функцію 

присудка, тобто вони переходять в категорію числівників. 

За своєю морфологічною будовою неозначені числівники типу мало, 

багато, чимало і под. являють собою ніби закам'янілу коротку форму знахідного 

відмінка однини прикметників середнього роду на -о. 

Слово кільканадцять (поверх десятка) утворене тим же способом, що й 

одинадцять…дев'ятнадцять, а кількадесят (кілька десятків), як вісімдесят. Ці 

старовинні форми неозначених числівників вийшли вже з ужитку. 

Порядкові числівники утворюються без суфіксів від основ відповідних 

кількісних числівників за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. 

Тільки порядкові числівники перший, -а, -е і другий, -а, -е мають інші основи, ніж 

відповідні їм кількісні числівники один, -а, -о і два, дві. У числівниках третій, -я, 

-є, четвертий, -а, -е основи відповідних кількісних числівників три і чотири 

виступають у трохи зміненому вигляді. 

Сучасна форма числівника перший, -а, -е в українській мові є новотвором. 

Числівник перший, -а, -е утворився з основи порівняльного ступеня цього 

числівника: пьрв + іш + ий. Звук ь у слабкій позиції зник. Збіг приголосних в 

незвичній групі рвш спричинився до втрати середнього звука в, залишилось рш. 

Отже: пьрв-ьш-ий  первш-ий  перший. Сучасна форма числівника другий в 

українській мові утворилася із форми старого числівника другъ + и, а не від 

въторъ, хоч від основи вътор- в українській мові утворилося чимало слів, 

наприклад: вторити, повторювати, вівторок та ін. 



Порядкові числівники перший і другий виділяються в системі порядкових 

числівників. Сучасна система порядкових чкслівників — це явище пізніше. А 

числівники перший і другий є найстаріші члени ряду порядкових числівників. Про 

це свідчить, наприклад, той факт, що числівники перший і другий в різних мовах 

найбільше різняться своїми основами. 

Кількісному числівнику три відповідає порядковий числівник третій, 

третя, трете. 

У західноукраїнських діалектах зустрічаються форми цього числівника на -

ий, -а, -е і на -ій, -я, -є, тобто третій, третя, третє і третий, трета, трете. 

Сучасна форма числівника четвертий утворилась із старої форми 

четвьртъ. 

Корінь цього слова — четвер- (ер тут частина кореня, а не суфікс). Отже, 

порядковий числівник четвертий утворився від того самого кореня, що й збірний 

числівник четверо. 

Порядкові числівники, починаючи від п'ятий і по дев'яностий (за винятком 

числівника сороковий), утворюються від основ відповідних кількісних 

числівників через додавання прикметникового закінчення -ий, -а, -е. 

При утворенні порядкових числівників від п'ятий по тридцятий кінцевий 

м'який приголосний (т) основи відповідних кількісних числівників замінюється 

на твердий приголосний. 

У порядковому числівнику шостий звук о після шиплячого розвинувся з 

давнього е, що стояв перед дальшим твердим складом. 

У числівнику сьомий звук о виступив на місці давнього є за аналогією до 

шостий, восьмий. 

В числівнику восьмий звук о зберігся без переходу в і бо умов для такого 

переходу тут не було. 

Порядковий числівник сороковий утворився від кількісного числівника 

сорок за допомогою суфікса -ов- та закінчення -ий, -а, -е. 

Порядкові числівники п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, 

вісімдесятий, дев'яностий утворюються через додавання закінчення -ий, -а, -е до 

форм називного відмінка відповідних кількісних числівників (де друга складова 

частина десят (з десятъ) являє собою стару форму родового відмінка множини 

від числівника десять). Отже: п'ятдесят — п'ятдесятий, -а, -е; шістдесят— 

шістдесятий, -а, -е; сімдесят — сімдесятий, -а, -е; вісімдесят — вісімдесятий, -

а, -е; дев'яносто — дев'яностий, -а, -е. 

Порядковий числівник дев'яностий, -а, -е утворюється від кількісного 

числівника дев'яносто через заміну його закінчення -о на закінчення -ий, -а, -е. 

Порядковий числівник сотий, -а, -е утворився від основ кількісного 

числівника сто за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. Звук основи 



ъ, будучи в сильній позиції (під наголосом і перед дальшим слабким 

зредукованим) переходить в о. Так, сът  сот + ий. 

Порядкові числівники від двохсотий, по дев'ятисотий утворюються 

шляхом сполучення форми родового відмінка відповідного кількісного 

числівника з порядковим числівником сотий, -а, -е; (двохсотий, -а, -е; 

трьохсотий, -а, -е; чотирьохсотий, -а, -е; п'ятисотий; -а, -е; шестисотий, -а, -е; 

семисотий, -а, -е; восьмисотий, -а, -е; дев'ятисотий, -а, -е). 

Порядкові числівники тисячний, -а, -е, мільйонний, -а, -е, мільярдний, -а, -е 

утворюються від основ відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса 

-н- та закінчення -ий, -а, -е: тисяча — тисячний, -а, -е, мільйон — мільйонний, -а, 

-е, мільярд — мільярдний, -а, -е. Порядкові числівники понад мільярдний в 

сучасній мові майже не вживаються, бо заступаються різними скороченнями. 

Якщо кількісний числівник складається з кількох чисел, то при утворенні 

порядкового числівника тільки останній числівник має порядкову форму і 

узгоджується з означуваним словом. Усі ж інші числівники залишаються в формі 

звичайних кількісних числівників і не змінюються; наприклад: тисяча дев'ятсот 

п'ятдесят дев'ятий рік. 

 

Лекція 7 

Тема: Словосполучення. Речення як основна одиниця синтаксису. 

Просте двоскладне речення. Односкладні речення. Просте ускладнене речення. 

Мета: Оволодіти знаннями з розділу «Синтаксис.», засвоїти особливості 

розрізнення словосполучення та речення, інформацію про синтаксис простого 

речення; розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати 

зацікавленністьдисципліною, прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; доцільності 

застосування методів та прийомів дів час засвоєння синтаксису. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники., таблиці, технічні засоби навчання 

(екранні). 

 

 

 

 

 

Література: 

 

1. Бевзенко С.П. та ін.. Сучасна українська мова. Синтакис: навчальний посібник/ 

Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В.-К.: Вища шк.., 2005,-С. 89-106 

2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис/ Вихованець І.Р. –К.: 

Либідь, 1993, С. 94-110 

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. К.: Вид. центр «Вища 



школа» - 1994, С. 329-334 

 

План: 

1. Поняття про словосполучення і речення. 

2. Типи словосполучень за способами вираження головного слова. 

3. Способи синтаксичного зв’язку  у словосполученні. 

4. Речення як основна синтаксична одиниця. 

5. Типи речень у сучасній українській мові. 

6. Види односкладних речень. 

7. Просте ускладнене речення. 

8.  

 Розділ науки про мову, якй вивчає будову та значення словосполучень і речень, 

називається синтаксисом.  

 Словосполучення — це поєднання двох або більше повнозначних слів на основі 

підрядного чи сурядного зв’язку. До складу підрядного словосполучення входять головне і 

залежне слово. Словосполучення не ототожнюється ні за словом ні з реченням. За 

морфологічним вираженням головного слова виділяються такі типи словосполучень: 

іменникові, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові. 

 Не бувають словосполученнями: фразеологізми, поєднання підмета з присудком, 

форми слів (буду працювати, більш знайомий, буду студентом). Є 3 основні способи зв’язку 

слів: узгодження, керування і прилягання. 

 Речення — це граматично організована одиниця мови, яка складається з кількох слів і 

виражає закінчену думку. За метою висловлювання речення бувають: розповідні, питальні і 

спонукальні. За характером предикативних відношень речення поділяються на 

стверджувальні і заперечні. За будовою є прості  і складні. За складом граматичної основи 

речення бувають двоскладні та односкладні. За наявністю другорядних членів: непоширені і 

поширені. За наявністю необхідних членів речення: повні і неповні. За наявністю засобів 

ускладнення: ускладнені та неускладнені. 

 Типи односкладних речень: означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-

особове, безособове, інфінітивне, номінативне речення. 

 Просте ускладнене речення — це таке  речення, до складу якого входить 

відокремлені члени, однорідні члени, вставні і вставлені конструкції, звертання. 

 Необхідно проаналізувати всі види простого речення, умови відокремлення 

другорядних членів речення, вказати на уточнювальні члени речення. 

 

Лекція 8 

Тема: Складне речення, як синтаксична одиниця. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Безсполучникові складні речення. 

 

. 

Мета: Оволодіти знаннями з теми «Складне речення, як синтаксична одиниця. 

Складносурядні та складнопідрядні речення. Безсполучникові складні речення», 

засвоїти особливості розрізнення словосполучення та речення, інформацію про 

синтаксис складного речення; розвивати пізнавальні можливості, самостійність; 

виховувати зацікавленністьдисципліною, прагнення самостійно отримувати нові 

знання. 



Методи: спостереженя за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння повного програмового матеріалу; доцільності 

застосування методів та прийомів дів час засвоєння синтаксису. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методични 

комплекс, підручники, методичні посібники., таблиці, технічні засоби навчання 

(екранні). 

 

Література: 

1. Бевзенко С.П. та ін.. Сучасна українська мова. Синтакис: навчальний посібник/ 

Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В.-К.: Вища шк.., 2005,-С. 89-106 

2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис/ Вихованець І.Р. –К.: 

Либідь, 1993, С. 94-110 

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. К.: Вид. центр «Вища 

школа» - 1994, С. 329-334 

 

 

План: 

1. Складне речення як синтаксична одиниця. 

2. Типи складних речень. 

3. Складносурядне речення їх види та засоби поєднання складових чистин. 

4. Складнопідрядні речення, принципи класифікації їх. 

5. Безсполучникове складне речення, їх різновиди. 

 

Складне речення порівняно з простим—синтаксична одиниця вищого порядку. 

Воно складається з двох чи більше предикативних частин (організуючих центрів), 

кожна з яких має два головні члени (підмет і присудок), як у двоскладному простому 

реченні, або лише один головний член — як в односкладному. Предикативні 

частини, що входять до складу складного речення, поєднані між собою 

сполучниковим або безсполучниковим зв'язком і творять семантичну, структурну й 

інтонаційну єдність. Таким чином, складне речення — це поліпредикативна 

синтаксична одиниця, що складається з двох або більше предикативних частин, 

об'єднаних в єдине ціле. Як і просте, складне речення характеризується інтонаційно-

семантичною завершеністю, але виражає складніше поняття і має складнішу будову. 

Отже, складне речення — це речення, що складається з двох і більше 

предикативних одиниць, які становлять семантичну, структурну та інтонаційну 

єдність. 

Найістотнішими ознаками складного речення є такі: 1) поліпредикативність; 

2) особлива структурна схема; 3) семантична й інтонаційна цілісність, 

завершеність. 

Поліпредикативність складного речення полягає в тому, що воно складається з 

двох чи кількох предикативних одиниць, які співвідносяться з простими реченнями, 

поєднаних в одне ціле. Складне речення, що складається з двох предикативних 

одиниць, називається двочленним, або двокомпонентним, наприклад: Що для 

безсмертя народилось, від зброї смертних не помре (М. Р.). Складне ж речення, що 

має у своєму складі три і більше предикативні одиниці, називається багаточленним, 



або багатокомпонентним. Пор., наприклад, речення, що складається з п'яти 

предикативних одиниць: Лука зазеленіла, і груша із зломленою верховиною біля хатки 

вбралася в листву, і зашумів гай по горах округи, і розлучивсь Дніпро й далеко-далеко 

заточивсь у луку розливним потоком, і налетіли птахи з далеких країв, заспівали й 

защебетали (М. С). 

Друга істотна ознака складного речення — його особлива структурна схема 

— виявляється в тому, що порівняно з простим воно має своєрідну структурну 

організацію. На відміну від простого, складне речення будується не зі слів і 

словосполучень, а з предикативних одиниць, за будовою подібних до простого 

речення, хоча загалом відмінних від нього, які розміщуються за певною схемою. 

Важливу роль у структурі складного речення відіграють як інтонація, так і 

сполучникові засоби (сполучники і сполучні слова) та вказівно-співвідносні слова, 

що слугують засобом поєднання предикативних частин складного речення в єдине 

структурне ціле. Важливу роль у структурі складного речення відіграють також деякі 

особливості будови його предикативних частин, зокрема співвідношення форм 

присудків (видо-часових і модальних); неповнота першої, головної, частини 

складнопідрядного речення, що передбачає або наявність іншої, підрядної, частини 

в цілому, або наявність у ній конкретизуючи слів; наявність спільних компонентів у 

різних предикативних частинах складного речення (спільних другорядних членів, 

вставних та службових слів тощо); паралелізм структури, що виявляється, зокрема, у 

взаєморозміщеності предикативних частин і в можливості (або неможливості) їх 

перестановки. Зазначені елементи структури складного речення в різних 

комбінаціях творять структурні моделі складних речень деяких різновидів. 

Третя ознака складного речення — семантична та інтонаційна цілісність, 

завершеність — виявляється у тому, що, на відміну від простого, його частини не 

є самостійними і не мають семантичної та інтонаційної завершеності, а зливаються в 

одне ціле за змістом й інтонаційно. Із семантичного погляду складне речення не є 

механічним поєднанням двох чи кількох предикативних частин, що його становлять. 

Воно передає найрізноманітніші відношення, що виникають між його частинами 

(перелічувальні, протиставні, часові, умовні, порівняльні, причинково-наслідкові 

тощо); а також той основний зміст, що міститься в окремих предикативних частинах, 

і той додатковий зміст, що виникає внаслідок взаємозв'язків цих частин. Отже, 

тільки складне речення в цілому має єдину семантику, окреме самостійне значення, 

яке зовсім не становить суми значень його компонентів, окремих предикативних 

одиниць, що входять до його складу. Предикативні частини, що входять до складного 

речення, набувають повного семантичного оформлення лише у складі всього речення; 

взяті ж окремо, вони зазвичай не мають семантичної завершеності. Щоправда, в 

таких різновидах складних речень, як складносурядні з єднальними і 

приєднувальними відношеннями й особливо безсполучникові із загальним 

значенням одночасності, семантична самостійність окремих предикативних частин 

досить відчутна, проте і тут вона далеко не повна, бо не супроводжується 

інтонаційною завершеністю. Тільки складне речення в цілому має і семантичну, й 

інтонаційну завершеність, інтонацію кінця, яка зосереджується на кінцевих словах 

останньої предикативної частини. 



Зі сказаного цілком закономірно випливає, що як самостійну структурну й 

комунікативну одиницю можна розглядати лише все складне речення в цілому. 

Структурна й семантична цілісність складного речення відрізняє його від самостійних 

простих речень, пов'язаних між собою семантично і розміщених одне за одним. 

Частини ж складного речення, не маючи семантичної й інтонаційної завершеності, не 

можуть ототожнюватися з простими реченнями. Тому термін «речення» щодо 

частин складного речення, який з навчально-методичною метою ще широко 

використовується у посібниках для середньої і вищої школи, слід вважати умовним. 

У науковій літературі для позначення структурно-семантичних частини складного 

речення останнім часом поширився термін «предикативна одиниця», 

«предикативна частина». Цим терміном користуватимемось і в подальшому викладі 

матеріалу із синтаксису складного речення української мови. 

Завершуючи загальну характеристику складного речення, треба зауважити, що, 

хоча відмінності між простим і складним реченнями доволі очевидні, все-таки 

існують окремі конструкції, визначення граматичної структури яких становить певні 

труднощі. Такими конструкціями, зокрема, є речення з однорідними присудками, 

вираженими дієсловом при одному підметі, які в європейській граматичній традиції 

розглядаються як різновид складного речення (так звані стягнені речення). Оскільки 

носієм однієї з найголовніших ознак речення — предикативності — є присудок, 

то в реченнях з однорідними присудками, вираженими дієслівними формами, 

можна, здавалося б, виділити кілька предикативних центрів. Однак це не зовсім так. 

Предикативний центр, яким у двоскладних реченнях (а саме про такі речення 

йдеться) є дієслово-присудок у координаційному зв'язку із підметом, у таких реченнях 

все-таки один, а не кілька. Тому такі речення слід розглядати як прості, ускладнені 

однорідними членами. 

Головними засобами зв'язку предикативних частин у межах складного речення є 

інтонація і сполучникові засоби (сполучники і сполучні слова). 

Інтонація є універсальним засобом поєднання предикативних одиниць у єдине 

ціле. Будь-яке складне речення характеризується інтонаційною завершеністю, має 

інтонацію кінця. Інтонація кінця зосереджена на кінцевій предикативній частині 

складного речення. Водночас інтонація слугує засобом вираження семантичних 

відношень між предикативними частинами, що входять до його складу 

(перелічувальні, протиставні, часові, умовні, з'ясувальні, причинні тощо). Отже, на 

відміну від сполучникових засобів, інтонація характерна для всіх типів складних 

речень. Особливо велику роль як засіб поєднання предикативних частин у межах 

складного речення вона відіграє у безсполучникових реченнях, в яких предикативні 

частини об'єднані в одне ціле без сполучникових засобів. Інтонація може бути різних 

типів: а) перелічення: Тече вода з-під явора, яром на долину, Пишається над водою 

червона калина (Т. Ш.); б) протиставлення чи зіставлення: Катря піде на роботу — 

тітка з Пилипком дома (П. М.); в) зумовленості: Буде вода — буде все (О. Г.); г) 

з'ясувальна: Наснилось мені — прийшла подруга мого найпершого гуляння (М. 

В.). 

Важливим засобом поєднання предикативних одиниць у межах складного 

речення є сполучні засоби, серед яких виокремлюють сполучники і сполучні 

(відносні) слова. Сполучники поєднують в одне ціле предикативні частини 



складного речення, а також передають синтаксичні відношення між ними. 

Розрізняють сполучники сурядності (паратактичні) і підрядності (гіпотактичні). 

Сполучники сурядності поєднують в одне ціле частини складносурядних речень, а 

також виражають єднальні, приєднувальні, зіставно-протиставні і розділові відно-

шення між їх предикативними частинами. Сполучники підрядності поєднують 

частини складнопідрядних речень, а також виражають часові, умовні, причинні, 

порівняльні, наслідкові й інші відношення, що існують між предикативними 

частинами складнопідрядних речень. За значенням сполучники підрядності 

поділяються на семантичні, що виражають конкретну семантику, певні семантичні 

відношення (наприклад, причинні: бо, через те що, тому що; наслідкові: так що; 

допустові: хоч, хай, дарма що, незважаючи на те що та ін.), і асемантичні, 

функціональні, що не мають певно визначеного значення, полісемантичні за своєю 

семантикою і виражають лише залежність однієї предикативної частини від іншої 

(наприклад, сполучник що, який може поєднувати підрядні частини із з'ясувальними, 

означальними, обставинними тощо, сполучник коли, за допомогою якого 

приєднуються часові й умовні підрядні частини, та ін.). 

Сполучні (відносні) слова, пов'язуючи в одне ціле предикативні частини 

складнопідрядних речень й виявляючи синтаксичні відношення між ними, водночас є 

членами підрядної частини речення. В ролі сполучних (відносних) слів виступають 

відносні займенники в різних відмінкових формах (хто, що, який, чий) і 

прислівники займенникового походження (як, де, коли, куди та ін.). Сполучники і 

сполучні слова, приєднуючи підрядну частину складнопідрядного речення до 

головної, перебувають у складі підрядної частини. У головній частині в окремих 

різновидах складнопідрядних речень їм можуть відповідати співвідносні (вказівні) 

слова. Співвідносні (вказівні) слова, перебуваючи в головній частині 

складнопідрядного речення, дістають семантичне наповнення за рахунок підрядної 

частини. У ролі співвідносних (вказівних) слів звичайно виступають вказівні й 

означальні займенники (той, такий, кожний, весь та ін.), а також займенникові 

прислівники (тоді, туди, там, так тощо). Співвідносні (вказівні) слова виступають у 

займенниково-співвідносних, означальних, а також складнопідрядних реченнях місця 

й часу: Я той, що греблі рвав (П. В.); Старе те, 

6 Сучасна українська мова що давно було новим (О. Довж.); Мала виходила на 

береги, туди, звідки видно до гаю (М. В.); Де б не був, ніде не похилюся на землі 

ясній і трудовій (А. М.); Коли уся душа тріпоче, Тоді рука моя не хоче Пером 

виводити пісні (М. Р.). 

Окрім розглянутих важливим засобом поєднання предикативних частин 

складного речення в одне ціле є співвідношення видо-часових і способових 

форм дієслів-присудків у різних предикативних частинах складного речення, 

лексичні елементи, а також порядок розміщення самих предикативних частин. 

Видо-часові і способові форми дієслів-присудків різних частин складного 

речення відповідним чином скоординовані і перебувають у певній залежності. 

Якщо порушити це співвідношення в одній із частин, конструкція або набуде 

іншого значення, або стане неможливою як складне речення. Отже, співвід-

ношення видо-часових форм дієслів-присудків також слугує засобом 

вираження відношень між предикативними частинами складного речення. 



Лексичні елементи, зокрема займенникові слова, прислівники, спільні 

другорядні члени речення тощо, також нерідко визначають характер 

синтаксичних відношень і тісніше об'єднують в одне ціле елементи складного 

речення, його предикативні частини. Вони можуть брати участь в організації будь-

яких різновидів складних речень, як складносурядних, так і складнопідрядних. 

Так, у складі головної частини складнопідрядного речення можуть бути 

лексичні елементи, що потребують пояснення підрядною частиною; у складі 

наступної частини складносурядного речення можуть бути займенники, які, 

замінюючи іменник попередньої, тим самим указують на зв'язок між його 

елементами. 

Порядок розміщення предикативних частин у складному реченні може 

бути відносно вільний, за якого предикативні частини можуть змінювати своє 

місце в реченні, і фіксований, сталий, незмінний, за якого кожна предикативна 

частина посідає певне, властиве їй місце. Так, у складнопідрядних реченнях 

часових, умовних, порівняльних, мети, місця тощо підрядні частини можуть 

стояти як після головної частини, так і перед нею, а також в середині її, у 

складнопідрядних реченнях з'ясувальних, присубстантивно-атрибутивних і 

взагалі в так званих означальних та деяких інших звичайним є фіксований, 

сталий порядок предикативних одиниць. 

Залежно від структури, зокрема від того, якими засобами поєднані між 

собою їх предикативні частини, всі складні речення поділяються на дві основні 

групи: 1) складні речення зі сполучниковим чи відносним зв'язком — 

сполучникові складні речення; 2) складні речення з безсполучниковим зв'язком 

— безсполучникові складні речення. У сполучникових складних реченнях 

предикативні частини поєднані в одне ціле за допомогою сполучних засобів 

(сполучників і сполучних слів) та інтонації, а в безсполучникових основним 

засобом зв'язку є лише інтонація. Складні речення зі сполучниковими 

засобами зв'язку і без них розрізняють між собою не лише за структурою, а й 

за характером граматичних значень. Оскільки одна інтонація не дає 

можливості диференціювати граматичні значення такою мірою, як 

сполучники, у безсполучникових реченнях вони виражені не так чітко, а їх 

семантика відчутно розмита. 

Складні речення зі сполучниковим (відносним) зв'язком залежно від того, 

за допомогою яких сполучників чи сполучних слів поєднуються їх 

предикативні частини, у свою чергу, поділяються на дві структурно-семантичні 

підгрупи: 1) складносурядні речення; 2) складнопідрядні речення. У перших 

предикативні частини поєднуються в одне ціле за допомогою сполучників 

сурядності, у других — за допомогою сполучників підрядності і сполучних слів. 

Складносурядними називаються складні речення, предикативні частини 

яких, будучи незалежними одна від одної, поєднуються в одне ціле за 

допомогою сурядних (паратактичних) сполучників — єднальних (/, та, та й, ні... 

ні та ін.), протиставних (а, але, проте, однак та ін.) і розділових (або, чи, або... 

або, чи... чи тощо). Складнопідрядними називаються такі складні речення, в 

яких одна предикативна частина, поширюючи, доповнюючи іншу, 

приєднується до неї за допомогою підрядних (гіпотактичних) сполучників чи 



сполучних (відносних) слів. Поширювана частина складнопідрядного речення 

називається головною частиною, а та, яка поширює і в якій перебуває 

сполучник підрядності чи сполучне слово, — підрядною. Як зазначалося, в 

окремих різновидах складнопідрядних речень як структурні елементи можуть 

виступати ще й співвідносні (вказівні) слова, що входять до складу головної 

частини. Семантичні відмінності між складносурядними і складнопідрядними 

реченнями полягають у тому, що сполучники сурядності, поєднуючи 

предикативні частини цих речень в одне ціле, не вказують на їх залежний (одна 

від одної), підрядний характер, тоді як сполучники підрядності і сполучні 

слова, поєднуючи в одне речення різні предикативні частини, вказують 

водночас на залежність однієї предикативної частини від іншої. 

У мовній практиці, зокрема в писемних текстах, складносурядні і 

складнопідрядні речення в «чистому» вигляді трапляються рідше порівняно з 

реченнями з різнотипною ускладненістю граматичних зв'язків. З огляду на це 

виокремлюють ще один різновид складних речень — складні речення з 

ускладненою синтаксичною будовою, або складні синтаксичні конструкції. До них 

відносять, з одного боку, складнопідрядні речення з кількома підрядними 

частинами, складносурядні речення з кількома сурядними, а з іншого — складні 

речення із сурядністю та підрядністю. До них іще належать багаточленні, 

багатокомпонентні безсполучникові складні речення, а також складні багаточленні 

речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. До складних багаточленних, 

багатокомпонентних синтаксичних конструкцій з певною умовністю можна 

віднести й період, що становить розгорнутий вислів, який чітко розпадається на дві 

протилежні частини, що характеризуються єдністю змісту і чіткою ритмічно-

інтонаційною організованістю, а також різні способи передачі чужого мовлення. Про 

все це докладно йтиметься далі. 

В основу класифікації складних речень можуть бути покладені й інші 

критерії. Наприклад, з погляду можливості — неможливості продовження деякі 

вчені розрізняють складні речення відкритої і закритої структури. Складні речення 

відкритої структури можуть бути доповнені (продовжені) новими предикативними 

одиницями, а речення закритої структури — зазвичай ні. Відкриту структуру 

можуть мати складносурядні, зокрема з єднальними і розділовими сполучниками, і 

деякі безсполучникові речення. Закрита структура властива складнопідрядним і 

деяким складносурядним (з протиставними сполучниками) та безсполучниковим 

реченням. Однак такий поділ складних речень мало що дає для розуміння їх 

структурної типології. 

Таким чином, залежно від структури серед складних речень розрізняють дві 

основні групи: 1) сполучникові; 2) безсполучникові. Серед сполучникових 

складних речень виокремлюють: а) складносурядні; б) складнопідрядні; в) 

ускладнені, багаточленні, багатокомпонентні, або складні синтаксичні конструкції. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять 

Практичне заняття – це форма організації навчання, пов’язана з 

самостійним виконанням студентами практичних робіт. 

Головна мета практичних занять – практичне застосування сформованих 

раніше вмінь та навичок, узагальнення та систематизація теоретичних знань, 

засвоєння елементарних методів дослідницької роботи, застосування отриманих 

знань на практиці. 

 

Основними завданнями практичних занять є: 

 формування у студентів практичних навичок, розвиток вмінь 

застосувати теоретичні знання практично, залучення студентів до 

експериментального підтвердження теоретичних положень; 

 прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків. 

 

Практичні роботи проводяться після вивчення теми, а також можуть 

випереджати її вивчення, створюючи дослідно – експериментальний образ 

теоретичного матеріалу, що передбачається вивчити. 

Проведенню практичного заняття передує вступна лекція та інструктаж. У 

процесі проведення заняття застосовують прийоми каналізації опорних знань. 

Засобом управління діяльністю студентів під час проведення заняття є 

інструкції, що містять:  

 правила та послідовність дій; 

 інформацію про повторення необхідного навчального матеріалу; 

 порядок виконання завдання;  

 контрольні запитання за темою;  

 список додаткової літератури.  

 

Основне завдання курсу «Сучасна українська мова з практикумом» полягає у 

тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання, навчити виконувати різні 

види мовних розборів, допомогти їм оволодіти лексичними, орфографічними, 

граматичними і стилістичними нормами сучасної української літературної мови. 



 

Практичне заняття № 1-2 

 

Тема. Фонетика. Класифікація голосних та приголосних звуків. Зміни  в системі 

голосних та приголосних звуків. Складоподіл. Наголос. 

Мета: оволодіти знаннями з тем «Фонетика. Класифікація голосних та 

приголосних звуків. Зміни  в системі голосних та приголосних звуків. 

Складоподіл. Наголос.», засвоїти особливості класифікації голосних та 

приголосних звуків, інформацію про складоподіл та наголо; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

самостійно отримувати нові знання. 

Методи:   спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння певного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручник, методичні посібники, таблиці. 

 

Література: 

1. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: 

Модульний курс: Навч.посіб. – К.: Виша шк.., 2007, -823с. 

2. Дудик П.С. Українська мова. Частина І. К., “Вища школа”, 2010, с.170-177. 

3. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. - К.: Вища 

школа, 1987. - с. 23-51 

4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. 

Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред.. М.Я.Плющ. - К.: Вища шк., 1994,-16-42 

5. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, 

Л.Ю.Шевченко; За ред. О.Д.Пономарева.-2-ге вид., перероб.-К.: Либідь:2001. 

 

План 

1. Фонетика і фонологія. Поняття про звук і фонему. 

2. Класифікація голосних звуків. Зміни в системі голосних. 

3. Класифікація приголосних звуків. Зміни в системі приголосних. 

4. Складоподіл. Правила складоподілу. 

5.  Наголос. Типи наголосу, їх характеристика. 

 

Структура практичного заняття 

Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів 

1. Що вивчає фонетика? 

2. Дайте визначення звука та фонеми. 

3. Які органи Не беруть безпосередньої участі у звукоутворенні? 

4. Як поділяються звуки за акустичними ознаками? 

5. Якими бувають приголосні звуки за участю шуму і тону? 

6. Як входять фонеми до складу морфем і слів? 

7. Які функції виконують фонеми? 

8. Що є графічним знаком фонеми? 

9. Назвати активні органи мовлення? 

10. Скількома літерами позначаються голосні і приголосні в українській мові? 



11. Хто є основоположником вчення про фонему? 

 

Зміст основної частини заняття 

 

Завдання 1. 

 З’ясуйте, які фонеми служать для розрізнення значень у наведених парах слів. 

Гай-рай, роса-рожа, навік-набік, давній-дальній, витекти-випекти, кочую-ночую, 

текло-пекло, знати-зняти, стан-стань, лук-люк, сила-села, нас-наш. 

 

Завдання 2. 

 Наведіть приклади слів, у яких фонеми виступали б у своєму основному вияві і 

варіантах. 

 

Завдання 3. 

3апишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Заєць, буряк, ляльці, сядь, голубка, зрання, сіллю, волосся, завдання, сміється, 

смієшся, пісня, могутні, джерело 

 

Завдання 4.  

Прочитайте напам’ять вірш Т.Г. Шевченка  « Заповіт» і запишіть його 

фонетичною транскрипцією. 

Завдання 5. 

 Запишіть текст фонетичною транскрипцією. 

З самого дитинства я звик дивитися на вчителя як на щось виняткове, як на 

людину особливої породи, в якої нічого не було іншого, окрім добропорядності, 

чесності, великого розуму і великої людської совісті. Мій перший учитель був для 

мене святинею. Я міг інколи не послухатися матері, батька, будь-кого, але слово 

учителя для мене було законом. 

 

Завдання 6.  

Виконайте повний фонетичний аналіз слів Сім’я, льон, в’яз, джміль, щільно. 

 

Завдання 7.  
За поданою характеристикою встановіть, якою фонемою є даний звук. Складіть 

схему класифікації голосних. 

1. Голосний переднього ряду, високо-середнього піднесення, нелабіалізований. 

2. Голосний заднього ряду, середнього піднесення, лабіалізований. 

3. Голосний заднього ряду, низького піднесення, нелабіалізований. 

4. Голосний переднього ряду, середнього піднесення, нелабіалізований. 

5. Голосний переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізований. 

б.Голосний заднього ряду, високого піднесення, лабіалізований 

 

Завдання 8.  
Доберіть слова, в яких би букви я,ю, є позначали один звук. 

 

 

Практичне заняття №3 



 

Тема. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Правила вживання апострофа, знака 

м’якшення. 

Мета: 

оволодіти знаннями з тем «Орфоепія. Графіка. Орфографія. Правила вживання 

апострофа, знака м’якшення», засвоїти особливості вимови звуків і 

звукосполучень, інформацію про графіку та орфографію; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

самостійно отримувати нові знання. 

Методи:   спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння певного програмового матеріалу; побудова і презентація 

проектів. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручник, методичні посібники, таблиці. 

 

Література: 

1. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: 

Модульний курс: Навч.посіб. – К.: Виша шк.., 2007, -823с. 

2. Дудик П.С. Українська мова. Частина І. К., “Вища школа”, 2010, с.170-177. 

3. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, 1.1. Дацюк, А.Г. Кващук. - К.: Вища 

школа, 1987. 

4. Сучасна українська літературна мова: Підручник і М.Я. Плющ, С.П. 

Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред.. М.Я.Плющ. - К.: Вища шк., 1994. 

5. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, 

Л.Ю.Шевченко; За ред. О.Д.Пономарева.-2-ге вид., перероб.-К.: Либідь:2001 

 

План 

1. Орфоепія. Причини порушення орфоепічних норм. 

2. Основні правила вимови голосних. 

3. Правила вимови приголосних. 

4. Графіка і орфографія. Принципи української орфографії. 

5. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів. 

  

Структура практичного заняття 

Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів 

1. Який розділ мовознавства займається вивченням походження письма? 

2. Скільки нараховується літер в українському алфавіті? 

3. Чи всі букви відповідають звукам? 

4. Які принципи орфографії Ви знаєте? 

5. Назвіть основні правила правопису? 

 

Завдання 1. 

Опрацюйте матеріал підручника Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна 

українська літературна мова: Модульний курс: Навч.посіб. – К.: Виша шк.., 2007. 

– С. 128-130 Проаналізуйте основні орфоепічні норми голосних та приголосних 

звуків. 

 



Завдання 2.  
Подані слова прочитайте за нормами літературної вимови. З'ясуйте правила 

вимови приголосних звуків. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Походження, птахівниця, зшити, звірів, жерстяник, діловитість,, дієприслівник, 

астраханський, аспірантський, батьківщина, ґедзь, дзеркало, віддзеркалювати, 

ґелґотати, відчинити, відзначити, дзюркотіти, джмелячий, матчевий, міжряддя, 

окислювач, ошатність, стежка. 

 

Завдання 3. 

 Запишіть речення фонетичною транскрипцією, поясніть вимову і правопис. 

1. З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах 

грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля. 2. Одходячи на спокій, 

сонце обдало землю блискучим промінням; земля на прощання усміхнулася — і 

потемніла. 3. За сонцем усе живе прокинулось. Там коники кричали та сюрчали, 

як не порозриваються; там перепели хававкали та як у забій били ... Легенький 

вітрець подихає — скрізь розносить тепло раннього літнього ранку. 4. 

Прокинулося яснее маєве сонечко ... Сміється воно, а проміння аж витанцьовує по 

банях церков, по оселях будинків високих, по верхів'ях тополь гнучких. А ранкова 

прохолода звідусюди так і віє... Соловейки співають, як не порозриваються, і 

будять людей любуватися красою світовою (3 тв. Мирного). 

 

Завдання 4. 

 Запишіть уривок із поезії І. Франка фонетичною транскрипцією. 

Я бачив дивний сон:  

немов переді мною безмірна, 

 і пуста, і дика площина. 

Вкажіть, яких букв немає у наведеному вище уривку. 

 

Завдання 5. 

 Випишіть слова, в яких одна буква позначає два звуки. Мотивуйте свій вибір 

правилами. 

 Співає, щастя, диня, люблю, юний, б'ються, солов'ї, пюпітр, джміль, моє, 

щука, ґудзик, бюро, своє, бульйон, краєм, дзвін, єдність, героїчний, знання, 

невід'ємний, синє, роллю, буття. 

 

Завдання 6.  

Запишіть слова в алфавітному порядку. 

 Призьба, калина, явір, деревій, мереживо, ряст, дебют, шлейф, шана, бузина, 

вареники, гостина, ґанок, етнос, Рив’єра, чотири, житло, півонія, левада, сутінки, 

уряд, Йосип, естетика, острів, чичероне, цикламен, шипшина, щабель, ліра, 

юриспруденція, айстра, хорал, надія, табун, фаянс, досвід. 

 

Завдання 7.  
Перепишіть слова, після кожного з них укажіть кількість звуків і букв. Усно 

поясніть розбіжності. 

 Життя, як, поезії, історія, щастя, джміль, таблиця, завдання, вища, мовлення. 

 



Завдання 8.  
Випишіть слова, в яких букви позначають два звуки. 

 Дзвінко, люди, тільки, як, пам’яті, моя, сонця, телебачення, б’ють, воїн. 

 

Завдання 9. 

 Перепишіть слова, вставляючи пропущені літери. 

..рок, ..вінок, бур..к, при..хати, ра..н, возз..днання, урочи..е, ..міль, син.., .літ, 

..фунт, ..рузин, ..астя, деб..т, хо..у, з'..зд, ..енькіт, м..кий, літн.., пла.., раді., л..н, 

..года, р.хно, кур..р, ..фект, м..жгір.., л..бл.., за.ц.., Ки..ва, п...теро, ма..бутн.., міл.н, 

бул.н, батал..н. 

 

Практичне заняття № 4-5 

 

План практичного заняття № 4-5 

Тема. Лексикологія. Фразеологія 

Мета: засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички лексичного 

аналізу слів, сформувати чітке уявлення про класифікацію та типи фразеологізмів; 

розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи: перевірка засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння лексикології та фразеології. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

Література:  

1. Вакарюк Л., Панцьо С. Укр. мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999. 

2. Горпинич В. Сучасна укр. літ. мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – 

К., 1999. 

3. Клименко Н., Карпіловська Є. Словотвірна морфеміка сучасна укр. літ. мови. – 

К., 1998.  

4. Лисиченко Л. Лексикологія сучасна укр. літ. мови. – Харків, 1976. 



5. СУЛМ: Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969. 

6. Шкуратяна Н.Г, Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний 

курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823 с. 

План 

7. Лексикологія як розділ мовознавства. Лексичне значення слова. 

8. Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. 

9. Активна лексика. Пасивна лексика: застарілі та нові слова. 

10. Лексика укр. мови з погляду її вживання. 

11. Фразеологія. Фразеологізм. Класифікація фразеологізмів. 

12. Джерела укр. фразеології. 

 

Структура практичного заняття 

Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів. 

1. Що таке багатозначність слів? 

2. Яка лексика називається пасивною? 

3. Як поділяється лексика за походженням? 

4. Назвіть основні джерела походження фразеологізмів. 

5. Які типи фразеологізмів Ви знаєте? 

Зміст основної частини заняття: 

Вправа 1 

Подані слова поділіть на дві групи: 1) однозначні і 2) багатозначні. Зробить 

висновок, яких слів більше і які слова переважають серед однозначних. 

     Гострий, година, заєць, лист, стіл. Хек, цезій, цунамі, чапля, стіна, ціаноз 

(синюшність), чисельник, шлюпка, земля, шахтар, щавель, квочка, змія, хвощ, 

горобець, бігти, волейбольний, атестувати, клеїти, шлях, голова. 

 

Вправа 2 

З’ясуйте, які із значень, поданих за “ Словником української мови”, але 

розташованих у вправі довільно, є основними, а які переносними. Наведіть 

приклади до переносних уживань 



      Здатний. 1.Який має здібності; обдарований. 2. Який може, вміє здійснювати, 

виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. 3. Придатний для 

кого-, чого-небудь, на щось годящий. 

      Оборотний. 1. Який перебуває в обороті , в обігу або призначений для 

обороту. 2. Який може одночасно відбуватися, розвиватися в протилежних  

напрямах (про хімічні реакції). 3. Здатний діяти то в одному, то в іншому, 

зворотному напрямі (про машини, механізми). 4. Призначений для повороту при 

русі туди і назад, зав’язаний з круговим рухом. 

      Сіпатися. 1. неспокійно, прискорено битися (про серце). Робити рвучкі, різки 

рухи. 2. Судорожно здригатися (про тіло, шкіру, губи і т. ін.). 3. Те саме, що 

сікатися (означає нападати, кидатися на кого-небудь, маючи намір ударити, 

побити і т. ін.). 

 

Вправа 3 

Порівняйте значення поданих слів в українській і російській мовах. 

Вродливий, язик, любов, неділя, місяць, музика, луна, гарбуз, злодій, краватка, 

хвіртка, вдача, лишатися, уклонитися, наглий, лихий. 

 

Вправа 4 

З’ясуйте значення виділених слів. Спробуйте замінити їх іншими, близькими за 

значенням. 

1. Надходить зими. І нікого нема. І дача давно спорожніла, і гусне по закутках 

сива пітьма, і ніч розпросторює крила (Лук.). 2. Климко тихо підсипав у 

“буржуйку” вугілля (Тют.). 3. ніжне світло на дороги кинув серп золоторогий, 

освітив мої путі (Чупр.). 4. І небо, і землі під скрегіт заліза і сталі В холодних 

обіймах, в смертельних обіймах сплелися, а він, пролітаючи вітром просвистані 

далі, все мріяв про миле дитинство, про рідне Полісся (Перв.). 

 

Вправа 5 

Введіть у речення слова-омоніми та багатозначні слова. Визначте, які з них є 

словами-омонімами, а які – багатозначними словами. 

      Гусениця, лінія, чистий, вузол, світ, перо, піднімати, корінь. 

 



Вправа 6 

До поданих слів доберіть рівнозначні синоніми. З кількома складіть речення (на 

вибір). 

     Лелека, пейзаж, аргумент, оплески, клуня, азбука, флексія, хронічний, буква, 

льотчик. 

 

Вправа 7 

Запишіть синонімічні ряди. З’ясуйте, до яких груп вони належать. Доберіть, якщо 

можна, спільний для кожного синонімічного ряду синонім. Якщо не можна, 

поясніть чому. 

1) Веселий, радісний, збуджений, усміхнений; 2) безсумнівний, очевидний, 

доведений, безперечний; 3) білий, яскравий, ясний, чистий, світлий, прозорий; 4) 

товстий, ситий, повний, огидний; 5) просторий, вільний, широкий; 6) лагідний, 

м’який, спокійний, тихий, ласкавий; 7) короткий, короткочасний, 

короткотривалий, тимчасовий. 

 

Вправа 8 

Випишіть аноніми. Дайте характеристику антонімів за частиномовним 

вираженням та за формою (слово, словосполучення). 

1. То повіє, то ущухне 

Буйний вітер на роздоллі... 

Глянь – мигне та й знов потухне 

Огоньок заблудний в полі. 

2. Луки, води, баговиння 

Вільний голос подають –  

Так і чується гудіння 

Зверху, знизу, там і тут. 

 

Вправа 9 

   Встановіть за словниками значення слів-паронімів. Складіть з ними речення.  

    Численний – чисельний, знаменний –знаменитий, особовий – особистий, 

причинний – причиновий, змістовий – змістовний, свідоцтво – свідчення, 



адаптація –адоптація, авторитарний – авторитетний, автонім – анонім, адресат – 

адресант, вакансія – вакація.  

 

Вправа 10 

Російські географічні назви запишіть по-українському в дві колонки: 1) з буквою 

і; 2) з буквою и. Російську букву е скрізь передавайте через е. 

     Приозерск, Радищево, Путинцево, Одинцово, Сажино, Илим, Омелич, Савино, 

Кагальник, Никитовка, Оленица, Липецк, Ядрин, Анциферово.  

Ключ. З перших букв прочитаєте назву твору Максима Горького.  

 

Вправа 11 

Російські прізвища запишіть по-українському в дві колонки: 1) з буквою е; 2) з 

буквою є.  

    Мещанинов, Херасков, Лермонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, 

Тютчев, Исаев, Абдашев, Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, 

Ваншенкин. 

 

Вправа 12 

Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. 

1. Загальновідома близькість Шевченка, який був закоханий у поезію Пушк(і, 

и)на, Л(е, є)рмонтова і схилявся перед Щ(е, є)др(і, и)ним і Гоголем, з 

революційно-демократичною інтелігенцією того часу – Ч(е, є) рниш(е, є)вським, 

Добролюбовим, Н(е, є)красовим. 2. Гоголь був одним із найбільших в світі 

творців типових, узагальнених образів. Ч(і, и)ч(і,и)ков, Хл(е, є)саков, Собак(е, є)в 

(і, и)ч, Ноздрьов, Ман(і, и)лов, Коробочка, городничий  Сквозн(і, и) к-

Дмухановський, Держ(і, и)морда, Подкольос(і, и)н давно стали у нас називними. 

 

Домашнє завдання: 

Вправа 1 

З поданих тексів випишіть слова, що належать до споконвічної української 

лексики. Користуючись етимологічним словником, працею “Історія української 

мови. Лексика і фразеологія” (К., 1983. – С. 15 – 163), визначте слова: 1) 

успадковані з індоєвропейської прамови; 2) утворені від спільнослов’янської 



основи та засвоєні з давньоруської мови; 3) які являють собою власне український 

лексичний фонд. 

1. Якось однієї ночі в нашій хаті, що, як відомо вже, вросла по вікна в землю, 

сталось дві події. 

Проснувшись ранком на печі, де спав я в просі чи в житі, ой брешу – в ячмені, 

прокинувшись, отже, в теплому пушистому зерні, чую – щось твориться у хаті 

незвичайне, мов у казці: дід плаче, мати плаче, курка в сінях кудкудаче, і пахне 

чимсь ніби церковним... Я розплющую очі і не встигаю ще як слід прочуматись, 

аж мати підходить до запічка і простягає на піч руки з ночвами, а в ночвах, 

сповите в білих пелюшках, як на картині, дитя. 

  - Ти вже проснувся, синочку? А я тобі ляльку принесла, дівчинку. Ось бачиш, 

яка! 

    Я глянув на ляльку. Вона мені зразу чомусь не сподобалась. Я її навіть трохи 

злякався: мордочка з кулачок і сиза, як печене яблуко. 

- Яка красива! Ну – лялечка! – ніжно і зворушено промовила мати. – І позіхає, 

глянь. Голубонько ж ти моя сизенька, квіточка... 

      На щасливому материному лиці, що сяяло і мовби світилося від радості, я 

побачив сльози. 

О.Довженко 

 

2. Поза садком вийшли до левади, потім – по високій траві ступали, що сягала до 

пояса, й Метелиця вловлював густі лугові запахи, свіжі та бадьорі, кожен із яких 

належав якійсь рослині, якійсь квітці, а разом вони творили дурманне 

тлумовисько запахів, оте тлумовисько, яке може бути на Поліссі та ще в оцю пору 

– наприкінці травня, коли вже ось-ось надійде молоде літечко... Й сюрчали 

коники. Де їх стільки набралось? Луг тріщав, гомонів, захлинався їхніми звуками, 

й вони йшли серед того тріщання, мов крізь невидиму худелицю.  

Є. Гуцало 

 

Вправа 2 

Користуючись етимологічними словниками та словником іншомовних слів, 

з’ясуйте, які з поданих слів є засвоєними з інших мов, а які виникли в українській 

мові на основі іншомовних слів за допомогою словотворчих засобів.  



    Автоматник, мазурка, марка, ситець, телевізор, шляхта, цифровий, сирена, 

екіпаж, директивний, економіка, форум, пейзажист, біржовий, атестувати, 

авансувати, футболити, фотокопія, реєстрований, аквалангіст. 

 

Вправа 3 

Запишіть слова, утворені за допомогою грецьких морфем (коренів, суфіксоїдів та 

префіксоїдів): 

      Ант роп (людина), біо (життя), гала(кт) (молоко), гео (земля), крат (влада), мел 

(музика, пісня), моно (єдиний, один), не(новий), ном (правило, закон), оном, онім 

(ім’я), орф/орт (прямий, правильний), полі (багато), тека (вмістище, сховище), том 

(частина від цілого, розтин), фіз. (природа), фон (звук, голос), фос/фот (світло), 

хрон (час). 

      

Вправа 4 

Дайте характеристику діалектизмів та слів, що містять додаткове до основного 

емоційне забарвлення.  

1. Куди гониш, біснуватий?! – 

Світ вже смерком почорнів, 

Сумненько пугач запів,  

Ні там людей, ні там хати! 

Блуд ту свище, туман грає,  

В густі ліси заведе!.. 

Козак на се не зважає,  

Гомонить си та жене. 

Станув, к землі припадає 

Послухати, де дуднить,  

Знов на верх ся вихоплює,  

Бистрим соколом летить. 

І щез стрілою в густій мряці,  

Дудонь замовчає. 



 Може, ліг вже де в байраці,  

Та й вовк доїдає. 

М. Шашкевич 

 

Вправа 5 

 З уривку твору П. Гуріненка випишіть військові професіоналізми. Поясніть їх 

значення. 

Повз машину обер ста Ланцке при світлі конаючого дня проходили війська. Йшли 

піші, їхали кінні, повільно просувалися криті брезентом грузовики, закурені 

тягачі, завиваючи так, що здавалося, їхні мотори от-от вибухнуть і розлетяться на 

друзки, волочили гармати всіляких калібрів, а ті ніби опиралися, не хотіли, щоб їх 

тягли у пекло бою. П люди йшли, не ремствуючи, покірливо й мовчазливо. Люди 

були слухняніші за метал. 

    Велетенська сіро-зелена ящірка повзла на схід, поширюючи навколо 

бензиновий згар. Важкі хмари незрушно зависли над землею. Від їх неймовірної, 

мільйоннотонної ваги тяжко дихалося, а тіло ящірки, яка сунулася дорогою, 

видавалося пласким, придавленим зверху. Ніхто з тих, що їхали і йшли, не звертав 

уваги на камуфльовану автомашину, в якій сидів оберст Ланцке. У  тисячах очей 

сіріла позичена у дощового неба байдужість. 

 

Вправа 6 

За словником лінгвістичних термінів з’ясуйте поняття “жаргон”, “арго”, “сленг”. 

Поясніть комунікативні умови функціонування жаргону. Визначте, до якої групи 

просторічної нормативної лексики належать виділені слова. З’ясуйте їх значення 

за “Словником української мови” та сферу вживання. 

    1. В Данила, скільки знав його Митя, ніколи не було махорки, він завжди 

“стріляв” на цигарку (Мушк.) 2. Розшукаєте в земельному відділі мого дружка 

Ярему Гуркала, передасте до мене привіт і сидора. (Ст.). 3. Потім [Крига] узяв 

свій вірний парабелум і помалу навів на комісара – проти нагана останнього (Ян). 

4. Пообідати нема за що, пропадуха чортова, – лаявся Марко. – Ну й місто! 5. 

Взагалі внього батько якийсь тютя. 6. І ось я відчуваю, що ні покаятися, ані 

вдарити поклона я вже не можу... Навпаки, мені знов хочеться піти до вівтаря – 

напевне там їх благословеніє ще якусь штучку одколюють. 7. Але в місті піднявся 

неможливий шухер. Всі мільтони шукають    нальотчиків. 8. Челканов будує 

культурно-освітню роботу. Організовує клуб, ставить п’єси, влаштовує вечори 



самодіяльності ... Але під зовнішнім гараздом у всіх організаційних моментах 

заховувались небезпечні симптоми дужого “блату”. (З тв. І. Микитенка). 9. Тоді 

як студенти один за одним провалювали хімію – Юрко складав на “дуже добре” 

(Бр.) 10. З “квітками й вершками” класу він не міг зійтися й пристав до 

“Камчатки” (Підм.). 

 

Вправа 7 

З поданого тексту випишіть історизми та з’ясуйте їх значення. Поясніть мету їх 

вживання у творі. 

 З-поміж іншого було привезено також усе срібло і всі книги ціні з церкви Святого 

Духа, бо отець Лісовський пам’ятав усе так, що з його слів було споряджено 

папір, за яким волохи мали повернути вкрадене. А там було три келихи 

позолочені, три білі, всього келихів вісім, а в них срібла шістнадцять гривень і 

п’ять півлута, а ще хрести, кадильниці, лампи, офіри різні – на сорок три гривні й 

тринадцять лугів срібла. Опріч Псалтир і часослов, тріодь цвітна, октоїх та ще 

чотири книги, назв яких запам’ятати він не спроможен, бо великої мудрості 

книги.  

П. Загребельний 

 

Вправа 8 

Поділіть подані слова на архаїзми та історизми. Доберіть до архаїзмів сучасні 

слова. 

  Бранець, гусар, воутріє, городовий, вельми, перст, гряде, піїт, брань. Зигзиця, 

сотник, тать, соцький, динарій, сардак, сап’янці, ректи, орда, фунт, узріти, аще, 

віче.      

 

Вправа 9 

З поданих речень випишіть виділені номінативно-стилістичні неологізми. 

З’ясуйте особливості їх словотворення. 

                На вечірньому прузі 

                 По теплому й світлому дні,  

                 На вечірньому прузі  

                 Тополі стоять бронзо лиці,  



                 На вечірньому прузі 

                 Останній акорд од вогнів 

                 І розвіявся тихо 

                 В тягучому морі 

                 Пшениці   (Лук.). 

 

Вправа 10 

 Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. 

1. Геть, ( у, в)славлений спокою! Ми (у, в) труді, (у, в) боротьбі! (М. Рильський.) 

2. Вірю я (у, в) правду свого ідеалу. (Леся Українка.) 3. Був початок березня, (у, в)  

день пригрівало сонце. (О. Донченко.) 4. Туман розтанув, садки стояли  (у, в) миті 

(і, й) святково мовчазні. (Є. Гуцало.)5. Роса світилас(ь, я) на свіжім бур’яні. (М. 

Рильський.) 6. Яблуко (у, в)  пало м’яко траву. (О. Довженко) 7. Уже рудіють на 

газонах трави, (і, й) дощ (у, в)пертий по дахах шумить. (М. Рильський). 8. Я 

повернус(ь, я) (у, в) вечері або(у, в)   ночі.       

   

Вправа 11 

Випишіть підряд у колонку словосполучення: 1)спочатку ті, у яких нічого не 

треба виправляти; 2) потім ті, у яких виправите порушення милозвучності мови. 

     Справа йде на лад, лунає у вухах, рятуватись втечею, ідуть в ногу, оце й усе, в 

усій красі,  далось взнаки, над всяке сподівання, в глибині душі, один в один, 

мірялись силою, а мені і невтямки, піді мною, так і сказали би, раз у раз, з щирою 

душею, от тобі й маєш, раніше і тепер.     

 

Тема. Лексикографія як розділ мовознавства 

Мета: розглянути на практиці особливості лексикографії як розділу 

 мовознавства; розвивати навики практичного використання  словників, 

 уміння знаходити потрібну інформацію, логічність  писемного мовлення   

мислення; виховувати культуру  мовлення. 

Література: 

1.Дудик П.С. Українська мова. Частина І. К., “Вища школа”, 1993, с.170-177. 



2.Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. К., “Вища школа”,2000. 

3.Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, 

Л.Ю.Шевченко; За ред. О.Д.Пономарева.-2-ге вид., перероб.-К.: Либідь:2001 

 

Завдання 1 

Порівняйте побудову словникової статті верф (пояснення цього слова) в різних 

словниках і з'ясуйте спільні й відмінні моменти в змісті цієї статті. 

Верф, і, ж. Сукупність споруд на березі річки, моря тощо, де будують і 

ремонтують судна. У1908 р. на верфі Невського суднобудівного заводу почалося 

будівництво двох криголамів (Видатні вітч. географи .... 1954, 114). 

 

Верф (гол.) — підприємство, де будують або складають судна. Розрізняють В.

 суднобудування морського, озерного і річкового; дрібного, 

середньотоннажного і великого; військового і цивільного; металевого 

(найпоширенішого), залізобетонного, пластмасового і дерев'яного ... На Україні 

до найбільших належать В. Київського суднобудівного заводу «Ленінська кузня», 

Чорноморського суднобудівного заводу, суднобуд. заводів у Херсоні та ін. 

(«Українська Радянська Енциклопедія» в 12т., т. 1). 

Верфь—верф, -1, корабельня («Русско-украинский словарь», 1970). 

Верф, -і, -ф’ю, мн. -і, -ей («Орфографічний словник української мови», 1975). 

Верф (гол.) — 1) Підприємство для будування і ремонту суден. 2)Приміщення для 

будування і стоянки дирижаблів («Словник 

іншомовних слів», 1974). 

Верф, -фі, -ф’ю («Словник наголосів» М. І. Погрібного). 

 

 

План практичного заняття № 6 

Тема. Морфеміка. Словотвір. 

Мета: сформувати навички в техніці виконання вправ з теми «Морфеміка. 

Словотвір», засвоїти особливості розрізнення слів, засвоїти інформацію про 



морфемний розбір; розвивати пізнавальні можливості, самостійність; виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи: перевірка засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння морфеміки та словотвору. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 

 

Література:  

1. Вакарюк Л., Панцьо С. Укр. мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999. 

2. Горпинич В. Сучасна укр. літ. мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – 

К., 1999. 

3. Клименко Н., Карпіловська Є. Словотвірна морфеміка сучасна укр. літ. мови. – 

К., 1998.  

4. Лисиченко Л. Лексикологія сучасна укр. літ. мови. – Харків, 1976. 

5. СУЛМ: Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969. 

6. Шкуратяна Н.Г, Шевчук С.В. Сучасна Укр. літ. мова: Модульний курс: Навч. 

посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823 с. 

 

План 

1. Словотвір укр. мови. Словотвірна структура слова. 

2. Морфологічні способи творення слів. 

3. Неморфологічні способи творення слів. Морфемний і словотвірний аналіз 

слів. 

Структура практичного заняття 

Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів. 

1. Назвіть основні види морфем. 



2. Як визначається в слові основа? 

3. Які способи словотворення є в українській мові? 

Зміст основної частини заняття: 

1.  З поданого тексту випишіть іменники. Виділіть і охарактеризуйте їх кореневі 

морфеми: 

Не тане сніг 

І напливає, мов зоря з туману, 

Твоє обличчя, тихе й мовчазне. 

Повзе крізь мене, мов нема мене, 

І проплива, всміхаючись оманно. 

 

І вже немає ... Лиш тече ріка. 

Туман-ріка наповнює алеї. 

І на плечі лежить твоя рука. 

Вже й не рука. А так ... Тепло від неї. 

 

Подаленіло ... Стихло ... Як у сні. 

І стало знову холодно-задушно. 

Тече ріка ... На наших голих душах 

Не тане сніг ... (Т. Яковенко). 

2. Підберіть спільнокореневі слова до таких мовних одиниць: рука, нога, 

мовити, ганяти, гірник, Прага, брязк, пісок, вояк, козак, птах. Виділіть у них 

морфи чи аломорфи. Виявіть і поясніть на цих прикладах різні морфонологічні 

явища.  



3. У наведених словах визначте кореневі морфеми, їх морфи та аломорфи: 

гонити, ганяти, гнати, жену; замкнути, замок, відмичка; земля, земелька, 

земляк, підземний, земляний; жати, жну, обжинки. 

4. До поданих слів доберіть однокореневі слова чи граматичні форми, які б 

містили варіанти морфем: чорна, зелене, високі, запишім, ходім, знаємо, 

малесенький, мріяти, веселити, рятуватися, призвичаюватися. 

5. Зробіть морфемний поділ слів: придніпровський, великий-превеликий, 

завдовжки, тихо, по-нашому, книгарня, сіяч, забарвлення, вірність, затишшя. 

6. З наведених префіксів (над-, гіпер-, зне-,  про-, анти-, під-,  ре-, ім.-, попо,  

екс-, пост-, в-, роз-, попід-, пере-, прі-, об-, де-, гіпо-, гіпер-, а-, поза-, екстра-, 

інтер-, до-, за-, пра-, екс-, недо-, спів-) випишіть: 

 а) ті, що запозичені з інших мов; 

 б) ті, що є вторинними (складеними).  

7. Зробіть спрощений морфемний аналіз слів: зробив, спросоння, пюре, 

вражаюче, бою, кого-небудь, сутінь, навчальний, започаткувати, вись, переліт, 

вічно, веселяться, розправа, співаючи, протока, овочекартоплесховище. 

8. З поданого тексту випишіть змінювані слова. Виділіть і охарактеризуйте їх 

флексії: 

Коли крізь розпач випнуться надії 

І загудуть на вітрі степовім,  

Я тоді ім’ям твоїм радію 

І сумую іменем твоїм. 

Коли грозує далеч неокрая 

У передгроззі дикім і німім, 

Я твоїм ім’ям благословляю, 

Проклинаю іменем твоїм. 

Коли мечами злоба небо крає 



І крушить твою вроду вікову, 

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 

І в твоєму імені живу (В. Симоненко).   

9. У поданих словах (зайти, ручище, експорт, гіпертонія, пролог,  голівонька, 

закрутити) виділіть афікси, які можуть вступати в   антонімічними відношення з 

іншими морфемами. 

10. Підберіть по 3 – 5 аломорфів до суфіксів -ець-, -інь-, -ок-, локалізуйте їх у 

відповідних словах. 

11. .Дайте визначення термінам субстантивація, адвербіалізація, ад’єктивація, 

прономіналізація, нумералізація, інтер’єктивація, кон’юнкціоналізація,  

партикуляція, препозиціоналізація. Наведіть по два приклади кожного з видів 

морфолого-синтаксичного способу творення слів, введіть їх у речення. 

12. З наведеного тексту випишіть слова, утворені морфолого-синтаксичним 

способом (вкажіть його вид): 

Розмах рятувальних робіт з кожною годиною наростав. Населення краю мовби 

розділилося цієї ночі на дві категорії людей: на потерпілих і на тих, що рятували. 

Не було ні голів, ні секретарів, ні винуватих, ні безвинних; ні близьких, ні чужих; 

ні добрих, ні злих; не було ні артистів, ні стажистів – були люди, що рятували 

людей. Дужчі – слабших, одні, що подають руку, а другі, що спасенно хапаються 

за неї (О. Гончар). 

13. З наведеного ряду мовних одиниць випишіть слова, утворені лексико-

синтаксичним способом: сьогодні, військовий, дванадцять, доріжка, 

сонцезахисний, чимдуж, спідлоба, вітатися, захід, Суми, юннат, нашвидкуруч, 

пригода, віддано, пройдисвіт, окраєць, коронувати, сподівання, ліжко-диван, 

дослід. 

14. Здійсніть повний словотвірний аналіз слів тягнучи, липовий (чай), лежма, 

торік, малинова (сукня), найкращий, прогулянка, наліво, матінко (вигук), близько, 

землемір, світловодолікарня.  

Поточний контроль виконання роботи 

Виконання завдань в аудиторії 1, 3, 6, 10, 11  



Перевірка завдань виконаних вдома: 2, 4-5, 7-9, 12-14. 

Практичне заняття №6-7 

Тема Граматика. Морфологія. Частини мови та принципи їх класифікації. 

Іменник як частина мови. 

План 

1. Лексичне значення і граматичні категорії іменника: категорія роду, категорія 

числа, категорія відмінка. 

2. Лексико – граматичні розряди іменників. 

3. Відмінювання іменників. 

4. Наголос іменників. 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Яка частина мови називається іменником? 2. У чому полягає лексичне 

значення іменників? 3. Які граматичні категорії властиві іменнику, який характер 

вони мають, як виявляються?4. Які синтаксичні властивості, функції 

характеризують іменники? 5. Які іменники належать до назв істот, а які є назвами 

неістот? 6. Які іменники є назвами власними, які — загальними? Навести 

приклади переходу іменників із власних назв у загальні і навпаки.7. На основі 

чого іменники розрізняються як такі, що мають конкретне чи абстрактне 

значення? 8.  Що означають збірні іменники? 9.  Які іменники належать до тих, 

що характеризуються речовинним значенням? Які граматичні властивості їх?  

Література 

1. Бондаренко С. Ф. Способи творення іменників // Укр. мова і літ-ра в шк. – 1968. - 

№1. – С. 64 - 68 

2. Веселовська З.М. Особливості наголосу іменників в українській мові // 

Мовознавство . – 1971. - №3. – С. 21 – 30 

3. Горяний В. Д. Визначення синтаксичної ролі іменника // Укр. мова і літ-ра в шк. – 

1968. - №2. – С. 52 - 55 

4. Жовтобрюх М. А Українська літературна мова. К.: Наук. Думка, 1984. – 255 с. 

5. Карпенко Ю. О. друга відміна іменників // Укр. мова і літ-ра в шк. – 1984. - №11. – 

С. 29 - 34 

6. Пентилюк М. І. загальне поняття про іменник // Укр. мова і літ-ра в шк. – 1969. - 

№2. – С. – 71 - 78 

7. Плющ М. Я., Бевзенко С. П. Сучасна українська літературна мова: Підручник. – 2-

ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.., 2000. – 430 с. 

8. Шкуратян Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. 

Посібник. – К.: Літера, 2000. – 688 с 

Вправи 

1.Проаналізуйте текст за віднесеністю слів до частин мови: за 

загальним значенням (частиномовним), морфологічними ознаками й 

морфемною будовою, за синтаксичною роллю в реченні. 

Сонце низько стоїть на заході між білими й сизими хмарками, червоне, як 

жар, мов розпечене в жару залізо, без проміння, тільки ніби в сяєві од жару. Небо 



внизу над лісами делікатно блакитне, а подекуди ніби зелене, лиснюче й прозоре, 

неначе помальоване скло. Над оболонню висять низько білі, тонкі, аж прозорі 

хмарки. 

Хмарки жовті, неначе із жовтого скла. Чудовий жовтий колір подекуди на 

кінцях хмарок лиснить то жовтогарячим світом, то рожевим. Сонце без проміння, 

червоне, неначе з жару, але жовтий світ од хмар одбиває й кидає ясний світ на 

широку картину. За Вишгородом стоїть на Дніпрі сиза, але з жовтим сутінком 

імла. А за нею, за Дніпром, над борами і далеко за Десною стоять хмари внизу, 

над самими борами, неначе високі й важкі чорні гребені Альп. Рівнина там 

одразу, неначе чудом, стала горяна, неначе в Швейцарії коло Люцерна. А на горах 

вершки наче куряться димом та парою, розбились нарізно й понахиляли вершечки 

на один бік вперед, неначе голови, на схід сонця. 

2.З'ясуйте явища переходу виділених слів з однієї частини мови в іншу. 

1.Зорі сяють. Серед неба горить білолиций. Верба слуха соловейка, дивиться в 

криницю (Т. Ш.). 2. Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи, 

мій малесенький! Пізній бо час (Л. Укр.). 3. Ой, зима! Біжить, регоче біло, 

бубонами брязкає в степу... Вам усе на світі зрозуміло? Просвітіть, премудрі, 

недозрілу Душу мою, зрячу і сліпу! (Сим.). 4. Розвели нас дороги похмурі, і 

немає жалю й гіркоти, Тільки часом у тихій зажурі Випливаєш з-за обрію ти 

(Сим.). 5. Був собі чоловік та жінка, а в них два сини, і мали вони такий садок, що 

як уродить рясно та продадуть садовину, то цілий рік з того самого аж до нового 

годуються (Скарби мудрості). 6. Коли німці бомбили станицю, мати загинула, а 

хлопчина залишився один (Скл.). 7. Сидить батько кінець стола, на руки схилився 

(Т. Ш.). 8. Один Тимко згадав про старого і розшукав його межи підводами (Гр. 

Тюгп.). 

 

3.Випишіть іменники, розподіливши їх на групи: назви осіб; назви 

інших істот (тварин, птахів, комах); назви предметів; назви явищ природи; 

узагальнених дій, ознак, властивостей (абстрактних понять). 

Спочиває степ, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки... Тиша, 

тиша, мов на дні океану. Океан місячної ночі розлився навкруги. І глибини тиші 

не зменшує ні сюрчання коника десь у траві, ні шелест тополиного вершечка... 

А по степу поволі рухається отара, і незвичайний цієї ночі бреде коло неї 

чабан. Об'їждчик зустрів би — не впізнав. Не в шапці сьогодні старий чабан, не в 

картузі затяганому, а в братовому льотчицькому кашкеті, що крила на ньому є. В 

руках ґирлиґа, на голові розкішний льотчицький кашкет при місяці поблискує... 

Догадався б об'їждчик: приїхав, значить, Горпищенків син у відпустку. 

 

4.Випишіть іменники з абстрактним значенням. Поясніть семантико-

морфологічні особливості їх. 



Ліс зустрів мене як друга 

Горлиць теплим воркуванням, 

Пізнім дзвоном солов'їним, 

Ніжним голосом зозулі. 

Вогким одудів гуканням, 

Круглим циканням дроздів. 

Ліс зустрів мене як друга 

Тінню від дубів крислатих, 

Смутком білої берези, 

Що дорожчий нам за радість, 

Кленів лапами густими, 

Сосни гомоном одвічним, 

Срібним шемранням осик. 

М. Рильський 

 

5.Виділіть у тексті речовинні та збірні іменники. З'ясуйте морфологічні 

ознаки їх та синтаксичні зв'язки з дієсловом-присудком, 

Ликує Рим. Перед кумира  

Везуть возами ладан, мірро,  

Женуть гуртами християн 

у Колізей. Мов у різниці, 

Кров потекла. Ликує Рим. 

Другий день 

Реве арена. На арені 

Лідійський золотий пісок 

Покрився пурпуром червоним, 

В болоті крові замісивсь. 

А сіракузьких назореїв 

Ще не було у Колізеї. 

На третій день і їх в кайданах 

Сторожа з голими мечами 

Гуртом в різницю привела. 

Т. Шевченко 

 

6.Визначте рід поданих нижче іменників. Вкажіть, на основі яких 

семантичних, морфологічних або синтаксичних ознак ви відносите кожен 

іменник до певного роду. 

Кора, сіль, стіл, зерно, батько, Дніпро, лоша, вороння, нероба, носище, біль, 

пальто, мати, дитя, дівча, путь, зір, піч, хата, Саша, серп, вовчище, Галя, Валя, 

голова, Микола, сирота, ім'я, теля, насіння, панно, соло, аташе, чоловік, жінка, дід, 

баба, робітник, робітниця, гусак, півень, курка, риба, дуб, горобець, сокіл. 



 

Практичне заняття № 8 

Тема Прикметник як частина мови. Числівник як частина мови. 

План 

1. Значення прикметників, їх морфологічні особливості. 

2. Розряди прикметників. Ступенювання якісних прикметників. 

3. Відмінювання прикметників. 

4. Наголос прикметників. 

5. Перехід прикметників в іменники. 

6. Значення числівників, їх граматичні категорії 

7. Відмінювання числівників. 

8. Наголос числівників. 

Запитання і завдання для самоконтролю: 

1. Яка частина мови називається прикметником? 2. Який зміст поняття 

"граматична ознака предмета"? 3. Які граматичні ознаки властиві прикметнику? 

Які синтаксичні функції він виконує? Чим відрізняються категорії роду, числа, 

відмінка прикметника й іменника? 4.  На які розряди за значенням та мовними 

ознаками поділяються прикметники? 5. Яке значення виражають якісні 

прикметники, які лексичні, граматичні та словотвірні особливості їх? 6. Яка 

семантика властива відносним прикметникам? Які словотвірні ознаки їх? Які інші 

мовні ознаки властиві їм? 7. Яке значення виражають присвійні прикметники? Від 

яких іменників, за допомогою яких суфіксів вони утворюються? 8. Якими типами 

синтаксичного зв'язку поєднуються різні кіль¬кісні числівники у різних відмінках 

з іменниками? Як впливає тип синтаксичного зв'язку числівника з іменником на 

синтаксичні функції числівника? 9. Чим відрізняються значення й граматичні 

ознаки порядкових і кількісних числівників? 10. Чим порядкові числівники 

подібні до прикметників? 11. Як відмінюються порядкові числівники? 12. Яка 

різниця у відмінюванні складених кількісних і складе¬них порядкових 

числівників? Пояснення підтвердити прикладами. 
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Вправи 

1.Випишіть прикметники. З'ясуйте їх морфологічні ознаки та 

синтаксичну роль. 

Заплющуючи очі, й по цей день я ще не маю темряви в душі. Ще світить 

мозок мій невпинно і ясно, освітлюючи видиме і невидиме без всякого числа і 

часом без порядку в безмежній череді картин. Картини пливуть, линуть води 

Дунаєм, Десною, весняна вода на Десні, Дунаї. Хмари по небу пливуть вибагливо 

й вільно і, пливучи в просторах голубих, вчиняють битви і змагання в такому 

числі, що коли б одну тисячну долю судилось приборкати і поставити в ясний 

книжковий чи картинний ряд, недаром жив би я на світі і отягчав начальників і 

соглядатаїв своїх недаром. 

Чого тільки не бачив я на самому лише небі! Хмарний світ був 

переповнений велетнями і пророками. Велетні і пророки невпинно змагались у 

битвах, і дитяча душа моя не приймала їх, впадаючи в смуток. 

Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь — в дубовій, вербовій корі, в старих 

пеньках, у дуплах, в болотній воді, на поколупаних стінах... Все жило в моїх очах 

двоїстим життям. 

О. Довженко 

 

2.Випишіть якісні прикметники. З'ясуйте їх лексико-граматичні і 

словотвірні особливості. 

Шкілка схожа на велику плахту, в яку заплетено всякі барви — зелені, 

брунатні, коричневі, сріблясті і навіть голубуваті. Були тут і маленькі сосонки, і 

ялинки, схожі на кактуси, і хрещаті червонясті кленочки, і темно-зелені 

закучерявлені дубочки. Трохи далі росла сизувата тополина памолодь, пломеніла 

червона шелюга, стовбурчилася колюча акація, маленькі берізки, що вже встигли 

зодягти на себе білі сорочечки... Були тут породи всіх дерев. Тут корінилося 

майбутнє лісу, своєрідний дитячий садок. 

Дивне почуття огортає тебе, коли ти дивишся на ці тендітні, манюсінькі 

деревця з кількома трепетними листочками, схожими на ротики, що п'ють молоко 

сонця. Які ж вони здаються немічні, мов курчата, що недавно вилупилися з яєць. 

Тісно згуртувавшись, туляться одне до одного, в тому єднанні їхня сила, здатність 

вистояти, вижити... 

І. Цюпа 

3.Випишіть відносні прикметники. З'ясуйте їх семантико-граматичні і 

словотвірні особливості. 



I.  Віками еволюції витворились спеціальні роди словесної творчості, які 

орудують спеціальними формами для сього ефекту. Така — передусім — 

віршована, ритмічна або римована мова; по певним правилам степенування 

драматичного напруження збудована драматична дія; на подібні ж ефекти 

степенування і контрастування, зав'язання і розв'язання конфліктів психологічних 

чи зовнішніх обчислене «белетристичне» (красне) оповідання і т. д. Вони 

передусім, очевидно, становлять предмет і матеріал історично-літературного 

досліду. Але в сю сферу входять нерідко і твори риторичного мистецтва, церковна 

проповідь, так само як судова або політична промова; концепція філософа — 

такого, скажім, як старий Платон і недавній Ніцше; оповідання історика, котрий 

шукає гарних, мальовничих образів, щоб в них дати і заглибити образ подій чи 

характерів; характеристика художнього чи літературного критика, який добирає 

художніх рис, щоб ними передати естетичне враження від твору чи творчості. 

Деякі з сих творів можуть бути більш характеристичні й впливові, а навіть з 

естетичного погляду можуть вище стояти, ніж твори поезії чи белетристики. 

М. Грушевський 

 

4.Випишіть присвійні прикметники. З'ясуйте, як вони творяться. 

1. На батькових очах знов натінились бісики. Але він так зшив уста, наче й 

не думав їх розтуляти до якогось великого свята (Ст.). 2. Я беру з татових рук 

полив'яний глек, стернями виходжу на дорогу... (Ст.). 3. А як прийшов у чорному 

жупані Козацький син з чолом у небеса, Вони його з маєтків і плебаній Прогнали, 

як заразливого пса. І, виламавши палицю із тину Він темними байраками пішов 

Кріпацьким дітям викладать латину, Бентежити думками рабську кров (Павл.). 4. 

Був я в гостині, де люди живуть співочі. Голоси в «Рушнику» сплітались, як 

лиштва. І та жінка, в якої мамині очі, Запитала мене, чи я знаю Малишка (Павл.). 

5. Була у нього усмішка дитяти... І сивокриле, зжурене чоло У сяєві Франкової по-

святи. І, панською сокирою потяте, Ім'я Залізнякове в нім жило (Павл.). 6. 

Говоріть, кричіть, щоб всі узнали. Втямили нарешті до пуття: Смертні вам 

безсмертя дарували. Смертні вам продовжили життя! Щоб надійно крила 

соколині Вас у небі вірності несли, Мудрості своєї по краплині Смертні вам, як 

бджоли, віддали (Сим.). 7. Казали, що Захаркового запаху боялись навіть риби і 

тому погано клювали (Довж.). 8. Любив пташиний щебет у саду і в полі. Ластівок 

любив у клуні, деркачів — у лузі. Любиз плескіт води весняної. І жаб'яче ніжно-

журливе кумкання в болоті, як спадала вода весняна (Довж.). 9. На щасливому 

материному лиці, що сяяло і мовби світилося від радості, я побачив сльози 

(Довж.). 10. Він був пес-трудяга. Він любив допомагати в господарстві, 

виконуючи за власною ініціативою всяку роботу: носив з городу огірки в зубах і 

складав у саду в одну купку, випивав зайві курячі яйця (Довж.). 

 



5.Подані прикметники разом з іменниками запишіть у родовому, 

давальному та орудному відмінках множини. Поясніть відмінкові 

закінчення. 

Рання вишня, історичний меч, білолице дівча, осіннє листя. 

 

6.Розкрийте дужки, записуючи іменник у формі прикметника 

чоловічого, жіночого й середнього роду. Поясніть написання таких 

прикметників. 

(Дмитро) день, книга, пальто; (коваль) дім, донька, ремесло; (товариш) день, 

книга, пальто; (гай) шум, квітка, повітря; (життя) досвід, позиція, кредо; (криця) 

голос, вдача, слово. 

 

7.Запишіть, знявши риску, складні прикметники. Поясніть правила їх 

написання. 

Далеко/сяжний, високо/шановний, гірничо/рудний, стале/плавильний, 

синьо/зелений, світло/брунатний, жовто/гарячий, північно/східний, 

східно/слов'янський, урало/алтайський. 

 

8.З'ясуйте, чому подані прикметники не утворюють ступенів 

порівняння. Перевірте за іншими ознаками їх належність до розряду якісних. 

Спробуйте до окремих із них додати слова зовсім, вкрай і подібні, що 

дорівнюватиме значенню «найменший ступінь (міра) вияву ознаки 

предмета». 

Босий, голий, німий, прездоровий, синенький, старезний, оранжевий, 

брунатний, кислуватий, густий-прегустий, темно-сірий, прадавній, ультрамодний, 

замалий, предивний, презлющий. 

9.Випишіть у три колонки слова з кількісним значенням: 1) 

числівники, 2) іменники, 3) прислівники. З'ясуйте їх лексичне 

(частиномовне) значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль у 

реченні. 

1. На якусь мить він... знову побачив небо. Воно розділилось на дві 

половини: одна була чорна, друга — в зорях (Гр. Тют). 2. Лінивий двічі ходить, 

скупий двічі платить (Нар. те.). 3. Майнули в повітрі десятки крил - і голубина 

зграя знялася в блакить (Донч.). 4. З давнього давна у гаї, над ставом, удвох собі 

на хуторі жили, як діточок двоє — усюди обоє (Т. Ш). 5. Сотні людей з великою 



гордістю й любов'ю дивились на димар, що оживав з допомогою їхніх рук (Бойч). 

6. Стрілка наближалася до пів на одинадцяту. Через кілька хвилин на ґанок хтось 

зайшов легкими кроками. Постукав: раз, два... Інтервал — раз, два, три... (Донч.). 

7. Він міг би існувати без людини, безмежний всесвіт, міліарди літ, і згинути він 

міг, як притьмом гине в просторах ночі метеора слід, і знову вийти на шляхи 

забуті в космічних перетвореннях нових, — але себе в своїй таємній суті Пізнати 

без людини він не міг (Пере.). 8. Потім дружним хором почали мурликати 

дев'ятеро котів (См). 9. Школяр нічого не знав, і вчителька поставила йому двійку 

(Донч.). 10. Довго служив Микола в забродській ватазі і заробив чимало грошей 

(Н.-Лев.). 11. Я дочекалася свята: В гості приїхала мати. — Очі — веселі, мова — 

сумна: «Як ти, дитино, Вдвох чи одна?» (Г. Ч). 

 

10.Випишіть з тексту кількісні та порядкові числівники, поділивши 

кількісні на власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. З'ясуйте 

відмінність між ними у лексичному значенні, морфологічних ознаках та 

синтаксичній ролі у реченні. 

Перший був — Гордій Раденко, а другий — його друг та товариш змалечку 

— Демид Гайденко. Обидва вони вчилися в університеті, тільки Раденко на 

юридичному, а Гайденко на медичному факультеті. Обидва, відколи зробилися 

студентами, жили взимку вкупі, а влітку їхали на село додому: Гайденко до 

батька, а Раденко — до свого опікуна й дядька. Раденко матері не знав — вона 

померла в той день, як він, її перший син, побачив світ; через п'ять років умер і 

батько, невеличкий панок, хлопця ж узяв до себе і виховав дядько, бо що після 

батька зосталося, те за позички пішло. Обидва хлопці і цього року, як здали 

останнього екзамена в університеті, поїхали на село; але Гайденко приїхав назад 

до міста раніше на місяць: батько мав одну таку справу в місті, що треба було 

щодня тут бути, і син узяв се діло собі. Клопочучися тією справою, працюючи в 

книгозборі, він дожидався свого товариша, і оце, нарешті, одного веселого 

літнього дня 189... року Раденко приїхав. 

Б. Грінченко 

 

11.Запишіть цифри словами — кількісними і (де потрібно) збірними 

числівниками; поставте у потрібній відмінковій формі іменники, знявши 

дужки. 

1 (зошит, річка, перо, ворота), 2 (день, кімната, вікно, ножиці), З (звук, 

троянда, село, двері), 4 (дощ, злива, око, ясла), 5 (дуб, тополя, яблуко, жнива), 10 



(дзвінок, жінка, лоша, сани), 121 (день, ріка, ведмежа, двері), 1049 (рік, хвилина, 

маля, граблі). 

 

12.Запишіть цифри словами. 

4,7,8, 11, 40, 555, 268, 0,5,1197; 3-й, 50-й, 167-й, 1993-й. 

 

13.Провідміняйте подані числівники. 

Чотири, сім, вісім, сорок, тисяча, сто вісімдесят, кілька, кільканадцять, 

кількасот, шістсот сімдесят вісім. 

 

14.Складіть і запишіть речення з дробовими числівниками. 

2/3 випасних лугів; 4 1/5 орної землі; 0,45 поля; 5,7 мільйонів населення; 75 

відсотків прибутку. 

 

Практичне заняття № 9-11 

Тема Займенник як частина мови. Дієслово як частина мови. Прислівник як 

частина мови. Службові частини мови. Вигук. 

План 

1. Значення і граматичні особливості займенників. 

2. Значення і граматичні категорії дієслів. 

3. Дієприкметник як відмінювана дієслівна форма, його основні ознаки. 

4. Дієприслівник як незмінювана дієслівна форма. Його основні ознаки. 

5. Прислівник. 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Яка частина мови називається займенником? 2. Які особливості 

лексичного значення займенників? Чим воно відрізняється від лексичного 

значення іменників, прикметників, числівників? 3. У чому виявляється 

абстрактний, узагальнюючий характер лексичного значення займенників? 4. На 

які розряди за значенням, граматичними ознаками поділяються займенники? Які 

займенники належать до кожного розряду? Між якими розрядами виявляється 

подібність у лексичному значенні, граматичних ознаках? 5. Яка частина мови 

називається дієсловом? Яке лексичне значення дієслів, якими граматичними 

категоріями воно оформляється? 6. Які граматичні форми об'єднує дієслово? Яке 

місце інфінітива у системі дієслівних форм? Які синтаксичні функції властиві діє-

слівним формам? 7.Яке лексичне значення, граматичні ознаки має дієприкметник? 



8. Які ознаки спільні і які відмінні між дієприкметником — дієсловом? 

прикметником? 9. Яке значення має дієприслівник? 10. Які ознаки спільні між діє-

прислівником — іншими дієслівними формами? прислівником? 11. Яка частина 

мови називається прислівником. 12. які ознаки частин мови відображені у 

визначенні? Яке значення виражає прислівник? Які морфологічні ознаки властиві 

йому? Які синтаксичні? 
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Вправи 

1.З поданого тексту випишіть займенники, визначте, з якою частиною 

мови вони співвідносяться за значенням і морфологічними ознаками — з 

іменником, прикметником чи числівником. 

Ті журавлі, і їх прощальні сурми... Тих відлітань сюїта голуба... Натягне 

дощ свої осінні струни, Торкне ті струни пальчиком верба. 

Сумна арфістко, — рученьки вербові! По самі плечі вкутана в туман. Зіграй 

мені мелодію любові, Ту, без якої холодно словам. 

Зіграй мені осінній плач калини. Зіграй усе, що я тебе прошу. Я не 

скрипичний ключ, а журавлиний Тобі над полем в небі напишу. 

Л. Костенко 

 

2.Випишіть займенники, розподіливши їх за розрядами. 

Найщиріші симпатії Григора Тютюнника віддані скромним будівничим 

життя, отим самим людям праці, чиї думи письменник так досконало знав, бо, 

власне, він теж був одним із них. Зрання звідав ціну тяжкого карткового хліба і 

пекучість кимось завданої кривди, але так само зрання відкрив для себе він і ціну 

товариської дружби, уваги колективу, знав, що є в природі проміння того 

цілющого людського тепла, якого нічим не замінити. Такими речами письменник 

умів дорожити. По дорозі було йому з тим, хто виступав проти ницих, злиденних 

духом, тим-то образ людини-трудівника, щедрого душею колективіста, вірного 

товариша у творах Тютюнника один із найколоритніших. 

О. Гончар 



3.З'ясуйте значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль 

вказівних займенників. 

1. О дух України! Орел! Дух вільний, смілий і високий, Злети, стурбуй цей 

мертвий спокій! І влий життя з своїх джерел (Олесь). 2. Твої коси від смутку, від 

суму вкрила прозолоть, ой ще й кривава. Певно, й серце твоє взолотила печаль, 

що така ти ласкава (Тич.). 3. Й були такі, що тікали в печери, озера, ліси. — Що ти 

за сило єси? — питали (Тич.). 4. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш 

приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля 

убирається зрання... (Сос). 5. Ночі ті, та гітара й жоржини, може, сняться тепер і 

тобі... Сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі (Сос). 6. ...Вміє розставатись 

той, хто вмів любить (Рил). 7. Що з того, що осіннім чарам Прийде кінець? Але в 

цю мить Баштан жовтіє понад яром, Курінь безверхий ніби спить... (Рил.). 8. 

Стільки гадок, як в решеті дірок (Нар. те.). 9. Усміхнувсь поет на теє: «Не 

турбуйсь за мене, пане, маю я багатства стільки, що його й на тебе стане!» (Л. 

Укр.). 10. Скільки голів, стільки й умів (Нар. те.). 

 

4.У поданих реченнях наявні питальні та відносні займенники. З'ясуйте 

відмінність у вживанні питальних і відносних займенників: у яких реченнях 

використовуються питальні займенники і в яких реченнях (розповідних чи 

питальних, простих чи складних) використовуються відносні займенники. 

1. Хвала усьому, що росте, хвала усьому, що існує! (Др.-Хм.). 2. Хто там 

плаче? Хто голосить, наче буря восени? І чиї ридання носить Зітер юної весни? 

(Рил.). 3. Ніхто з них не відав, що той синьоокий, 3 яким побратались на хвилях 

затоки, хто вів їх на битву у сяйві ракети, що він — журналіст фронтової газети 

(Нагн.). 4. Скільки ранків пролетіло на розвихренім коні, скільки ночей наші очі 

сну шукали — не питай (Мал.). 5. — Хвиле, чому ж ти спокою не маєш, що ти у 

берега тихо питаєш? (Заб.). 6. Вставай, хто живий, в кого думка повстала! Година 

для праці настала? (Л. Укр.). 7. Кружляє листя і не чутно кроків. Пейзаж, котрому 

років, років, років (Кост). 

5.Підкресліть дієслівні форми. Дайте характеристику їх за 

морфологічними ознаками і синтаксичною роллю в реченні. 

В народних легендах та переказах святий Миколай боронить людей перед 

стихійним лихом, а найбільше — на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях 

мали образ святого Миколая. Виходячи в море на промисел, рибалки брали з 

собою образ святого чудотворця. 

На Харківщині записана така легенда про святого Миколая: «Святий 

Микола — Чудотворець на небі не сидить, а тут, на землі, людям помагає. Не те, 

що Касян — за панича убрався і до Бога пішов жалітися на людей: «Вони, — 

каже, — Миколу шанують, почитають, на його ім'я церкви будують, а мене й не 

згадують!» 



Бог вислухав Касяна та й каже до янголів: «Покличте мені святого Миколу. 

Скажіть, щоб зараз прийшов!» 

—  Нема його на небі! — кажуть янголи. 

— А де ж він? 

—  Пішов на Чорне море людей рятувати! 

—  Почекай, — каже Бог до Касяна, — Микола прийде, тоді поговоримо! 

За якийсь час Бог знов посилає янголів за святим Миколою. 

— Нема його, — кажуть янголи, — на землі людей від пожежі рятує! 

Втретє посилає Бог за святим Миколою. 

—  Нема його, — кажуть янголи, — він кайдани розбиває, козаків з 

турецької неволі визволяє! 

Аж за четвертим разом з'явився святий Микола перед Богом: в старій свиті, 

мотузком підперезаний, чоботи в болоті і руки в грязі. 

— Де ти був? — спитав Бог, а святий Микола йому відповідає: 

—  Помагав мужикові воза з багна витягнути! 

—  Ось бач, — каже Бог до Касяна, — за що його люди шанують?..» 

О. Воропай 

 

6.До дієслів недоконаного виду запишіть парні дієслова доконаного 

виду, утворені: за допомогою префікса, що змінює тільки вид, але не змінює 

значення дієслова; способом заміни суфікса; способом використання основи 

іншого дієслова. Поясніть можливі звукові зміни при видотворенні. 

Брести, писати, орати, ловити, стукати, іти, вішати, гнати (когось), 

екзаменувати, агітувати, шукати, рости, шептати, гримати, блимати, стелити, 

сідати, танути, хвилювати. 

 

7. Випишіть дієприкметники. З'ясуйте відмінність їх від прикметників, 

визначивши дієслівні ознаки: вид, перехідність — неперехідність, стан та 

здатність керувати іменниковою формою. 

Світ, який народив і виплекав дух Івана Франка, не вмістити в національні 

межі, але багатюще світло, різнорідне вогневіння вселюдської культури й 



філософської мислі, що вливаються в невмирущу плоть генія, надаючи йому 

особливої міцності й принади, підпорядковане силі його серця, енергії ядра, а 

серце Франкового духу — то невгасна жменя ковальського вогню з батьківської 

кузні. 

Болить нам і сьогодні мученицьке життя Франка. Змалку — осиротілий, в 

школі — погорджуваний паничами, в молодості — переслідуваний і замиканий по 

в'язницях, у зрілості — кований холодом буржуазно-ліберального й 

національного оточення, скручений недугою і зв'язаний бідністю, він і в смерті 

був зневажений... Коли вдуматися в огром його творчого подвигу, мимоволі 

спитаєш: а чи могло бути взагалі у Франка те, що звемо особистим життям? Так 

от, видається мені, що найбільшим дивом безміру Франкового слова є власне він 

сам, творець, не тільки як ліричний — герой «Каменярів» і прототип Мойсея, але і 

як герой «Зів'ялого листя» та «Похорону», геніальна особистість і жива, 

стражденна людина, яка поєднала свої боління з народними, зібрала в своїй 

згорьованій душі стільки потуги, розуму, радості, віри, скільки треба в найчорніші 

дні народові, щоб жити й бути народом. Поруч з образами Шевченка й Лесі 

Українки образ Франка символізує перед світом не тільки індивідуальні риси й 

можливості велетня культури, але й нетлінне єство, красу, неповторну явину й 

життєздатність українського народу. 

Д. Павличко 

 

8. Утворіть від поданих дієслів можливі дієприкметникові форми 

чоловічого роду. 

Сушити, крутити, лити, почорніти, сказати, збільшити, очікувати, полоти, 

затиснути, літати, сидіти, осісти, просити, позеленіти, білити, різати, зварити, 

мостити, замкнути, замикати, колоти, звисати, бити, виїздити, викликати, 

викликати. 

 

9. До кожного дієприкметника подайте інфінітив того дієслова, від 

якого він утворений. 

Прикритий, прикриваючий, занесений, прибуваючий, прибулий, освітлений, 

освічуваний, зблідлий, чорніючий, застелений, застилаючий, обмерзлий, 

обмерзаючий, молотий, мелений, перемелюваний, перемелений, віяний, віючий, 

витиснений, витісняючий, ходячий, мащений, заяложений, зачеплений, 

зачіпаючий, застосовуваний, застосовуючий, застосований. 

10. Прочитайте текст, підкресліть дієприслівники як члени речення. 

Зробіть висновок про значення дієприслівників і синтаксичну роль їх. 

Часто він [тренер] сідав не на тій, добре знаній, вичовганій тренерській 

лавці, а осторонь, на зрубаному пеньку давно поваленого осокора і, мружачи 

старечі очі, дивився на вечірній виїзд молодих лошаків, які тільки цього літа 

пізнали, що таке хомут, і після довгої непокори примирилися з упряжкою. 



Молодняк навчали їздити веселим тротом, вільною риссю, мчати 

навперегони, слухатися кожного поруху вуздечки. 

Старий тренер сидів у затінку й спостерігав, як проносились повз нього 

лошаки, граючи копитами, залишали по собі приглушений тупіт і легенький 

серпанок просвіченої сонцем рожевої куряви. 

Молоді рисаки приймали фальстарт, кидки з місця, завертали на другий бік 

доріжки, що бігла ген там під осокорами, проносились за якусь хвилину по колу і, 

вийшовши на пряму, знову поспішали до нього, несучи на своїх молодих гривах і 

вітер, і радість, і гарячий шал. Пролітали пара за парою, навперегони, ніби 

граючись, здійнявши догори красиві окасті голови, торжествуючи від того, що 

пізнають щастя бігу. 

І. Цюпа 

11. Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприслівників, 

поясніть їх творення. 

їхати, проїхати, везти, привезти, ламати, ходити, залишати, вивчати, летіти, 

ростити, хотіти, лити, вилити, виїжджати, м'яти, махати, махнути, синіти, 

посинити, оголошувати, оголосити, забивати, забити, розстилати, розстелити, 

сісти, сидіти, сідати, колоти, заплести. 

12. Випишіть прислівники, поділивши їх на розряди за значенням. 

1. Повітря в горах дуже прозоре, отже, і видимість тут стала набагато краща, 

ніж на рівнині (Гонч.). 2. Коли втомлюсь і вільно спочиваю, до мене в гості завітає 

хтось, спішу назустріч, двері відчиняю І — наче жду, і наче жду когось (Г. ¥.). 3. 

Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися {Нар. те.). 4. Чути 

мені здалека — за громами доріг — тихо шумить смерека у Карпатах моїх (Павл.). 

5. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані, і влітку й восени то 

плюс-коталися, то плавали вони (лебеді), і шиї гнулися у них, як буйні лози (Др.-

Хм.). 6. Коли моя білява донька виросте, я буду надто старий (Досв.). 7. Прийшла-

Вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась (Т. 

Ш.). 8. Десь далеко дуже швидко, наче наввипередки, стукали зенітки {Пере.). 9. 

Але воно живе — забуте й незабуте, а час не зупиняється, а молодість біжить, і 

миті жодної не можна повернути, щоб заново, по-іншому прожить (Сим.). 10. 

Кажуть, люди жили табунами, спали покотом в імлі печер, цілувались при зорях 

ночами на крутих узбережжях озер (Сим.). 11. Зопалу я звівся на ноги (Збан.). 12. 

Ви якось чудно поводитесь зі мною останнього часу. Ви немов умисне втікаєте 

від мене (Л. Укр.). 

 



13. Від поданих прикметників утворіть прислівники на -о, -є і запишіть 

форми вищого й найвищого ступеня. 

Далекий, гарячий, гожий, добрий, завзятий, замислений, мрійний, сліпучий, 

високий, злий, колючий, сипкий. 

 

14. Випишіть індивідуально-авторські прислівникові утворення з 

поезій П. Тичини. Спробуйте подати до них форми ступенів порівняння або 

виразити ступінь вияву ознаки дії іншим засобом. Зробіть висновки про 

граматичну природу таких утворень. 

1. Хитро ж ви ходите! Ой, підслизаєте лакузно! 2. Легкокрильно той срібний 

пил носився з вітром. 3. В Європі, в тій пивній, на сміх усім, на страм, манжетне 

дипломатите, шумите винце... і міряєте степ родючий, наче крам, за еполети, за 

підмогу, за слівце. 4. Незборено залізяно пройшли без каяття не спать 

голубосизяно, наукою пронизано щоб все було життя. 5. Вірю амофорно — За 

рікою дзвони: сню волосожарно — тінь там тоне, тінь там десь... 6. — Скоріш, 

скоріш одне з одним орбітно-плавно упадім, скоріш. 7... Щоб життя в нас 

виноградне і пшеничне наповнялось. 8. У душі зелені вруна. Злегка тьмяні? — хто 

їх знає... Бо й зимою ж глиця юна. Свіжо-тьмяно-юна. 9. А потім зразу видно-

видно! — мов у морській воді. І хтось торкне холоднолідно чоло моє. 10. 

Танцюють цвітно, цілунять тонно в туніках білих неначе бал. 11. Не милуй мене 

шовково, ясно-соколово. 

 

 

 

План практичного заняття № 12-13 

Тема. Словосполучення. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте 

двоскладне речення.  Односкладні речення. Просте ускладнене речення 

Мета: оволодіти знаннями з розділу «Синтаксис» , засвоїти особливості 

розрізнення словосполучення та речення, інформацію про синтаксис простого 

речення; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, акуратність; 

виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання 

самостійно. 



Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння певного програмового матеріалу; доцільності 

застосування методів та прийомів під час засвоєння синтаксису. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники. 
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План 

1.Поняття про словосполучення і речення. 

2. Типи словосполучень за способами вираження головного слова. 

3. Способи синтаксичного зв’язку у словосполученні.  

4.Речення як основна синтаксична одиниця. 

5.Типи речень у сучасній українській мові. 

6. Типи односкладних речень. 

7. Просте ускладнене речення. 

7.1. Просте ускладнене речення як синтаксична одиниця. 



7.2. Поняття про основні умови відокремлення членів речення. 

 

Вправа 1 

Поділити речення на словосполучення. 

І не знецінюйте коштовне, Не загубіться у юрбі, Не проміняйте неповторне На сто 

ерзаців у собі (Ліна Костенко). Дехто вірував, що він (Юрій) їздить по полях 

верхи на коні й приймає під свою опіку тварин, котрих уперше вигнали на пашу 

(В.Скуратівський). Вікна в трапезній були відчинені, в них заглядали розквітлі 

гілки вишень і груш, над якими роями гули й метушилися бджоли 

(М.Старицький). Лицарі науки, щось там вони все шкребуть, все шукають уперто, 

байдужі до всього на світі, крім своїх вічних черепків (О.Гончар). Десь лютують 

епідемії, шторми ревуть, розтрощуючи кораблі, а тут така тиша, така сліпучість 

(О.Гончар). 

 

Вправа 2 

Виконати синтаксичний аналіз словосполучення (за зразком у методичці): 

Мрія про щастя, поглядати у вікно, доглядати хворого, крізь усі випробування, 

виявитися історично перспективним, бажання вчитися, йти назустріч, намір 

подорожувати, розповідати із захватом, надіслати лист братові, осмислення 

істини, солодший від меду, складений удвоє, щось загадкове, повністю довіряти 

товаришеві, учитель-фізик. 

 

Вправа 3 

Дібрати словосполучення, в яких наведені слова виступали б то в ролі головних, 

то в ролі залежних компонентів. Самотній, червоний, будувати, вчитися, мрія, 

щастя, далеко, праворуч, виконаний. 

 

Вправа 4 

Охарактеризувати словосполучення за типом смислового зв’язку (атрибутивні, 

обставинні, об’єктні), знайти явища синкретизму. Твори Франка, іти вперед, 

промені сонця, повна води, пожовклий лист, готель "Зоря", друкарська машинка, 

здійснити мрію, купатися в морі, прожити сто літ, читання вголос, зустріч з 

батьками, любити понад усе, сяду на диван, де-не-де видно. 



Вправа 5 

Скласти міні-твір на тему “Урожай”, використавши присудки різних типів. 

 

Вправа 6 

Увести в контекст, пояснити, яку синтаксичну функцію виконує друге слово – 

означення чи додатка: Привітання друзів. Посадка літака. Чутка про скульптора 

 

Вправа 7 

Виконати аналіз речення: а) підкреслити усі члени речення; б) дати загальну 

характеристику реченню (частинам речення); в) проаналізувати усі головні члени 

речення; г) дати характеристику виділеним словам як членам речення. Було б 

добре, коли б дійсно носила воду, та її й на це не вистачило; Дарина купалась у 

нікчемній річечці Кам’янці й довго лежала на сонці, дрімала, гарненько плела 

собі з трави віночки й одягала поверх шовкової хустки (За Ю.Яновським). 

На ганку сиділа знайома нам панна Дарина і, видно, не звертала ніякої уваги ні на 

чудовий ласкавий вечір, ні на чарівну картину біля своїх ніг, ні на прегарну 

панораму околиць; її задумливий погляд тонув у туманному виступі Печерської 

гори, за якої звідсіля не видно було Лаври (М.Старицький). 

Небезпека полягала в тому, що табірна змова справді існувала, і Мілена, 

югославська партизанка, посідала в ній не останнє місце; уже двічі до них 

підсилали німкень з Ельзасу, але обидва рази провокаторки не змогли гру довести 

до кінця (За Ю.Яновським). 

У той день, коли нагло осиротілий Михайло зазирав чи не під кожен камінь у 

прибережному лузі, його Черемошне належало Румунії, де Богом і царем для його 

підданих служив король Мігай, а тут, у забитому в гори селі, царями й Богами 

були королівські посередники – служиві вояки місцевої жандармерії (За 

М.Матіос). 

 

Вправа 8 

Визначити рядки з односкладними реченнями та їхні типи: 1. Сонце! Нам у кров 

хлюпни збудження весни! (П. Тичина). 2. Хліб, картопля, соняшник – нічого 

цього не було б без сонця (З часопису). 3. Наші їдуть, ваші їдуть, наші ваших 

підвезуть (Н. тв.). 4. Найсвятіші в небо поривання падають до грішної землі (С. 

Крижанівський). 5. Поклич мене. Я по тонкім льоду до тебе знов дорогу віднайду 



(С. Пушик). 6. Нас тепер нікому не скорити... (М. Рильський). 7. Не хвали мене в 

вічі, не гудь поза очі (Н. тв.). 8. Як же бучно, як же втішно всім гулялось на 

весіллі! (Леся Українка). 9. Вважай на час. Ніщо не є скоріше (Т. Севернюк). 10. 

То – наше слово, то – щоденне чудо... (Д. Павличко). 11. Орфею, грай на сопілці! 

(В. Коломієць). 12. Коли мовчать, то, отже, цілком схвалюють (З часопису). 

 

Вправа 9 

Виписати із запропонованого тексту такі синтаксичні одиниці: 1) односкладні 

дієслівні речення; 2) речення з поширеними обставинами; 3) речення із 

складеними іменними присудками. Тривалий час ім’я Георгія Нарбута оминали. 

Його вважали чужим для української культури. Чим же завинив художник? Адже 

Нарбут – це найвидатніший український графік нового часу, митець, що 

з’являється раз на століття, індивідуальність світових вимірів, творець модерного 

у мистецтві і своєрідного українського стилю. За радянської влади Нарбут не 

емігрував, а залишився у Києві і плідно працював, започаткувавши українську 

графіку радянської доби. Його “гріхом” була співпраця в мистецьких закладах 

Української Народної Республіки та Української держави, участь у створенні 

малюнків українських державних паперів. Повернувшись у 1918 році з 

Петрограда до Києва, Нарбут прилучився до гурту діячів національного 

відродження. У цей час творилася українська національна держава – Українська 

Народна Республіка, яку було проголошено третім універсалом Центральної Ради 

20 листопада 1917 року. Нова держава повинна була мати власну символіку, знаки 

суверенітету, грошову систему. Саме у цій царині доклав Нарбут свого таланту: 

розробив проект герба (козак з рушницею і шаблею під тризубом), державної 

печатки, цілу низку рисунків на поштові марки та грошові знаки. Саме за це 

художника переслідували, хоча величезна кількість українських грошей з його 

рисунками, поширившись серед людей, увесь час нагадували про нього. 

Нарбутівські роботи (а це були твори високої мистецької вартості) знали далеко 

поза Україною. 

Вправа 10 

Визначити рядки з односкладними реченнями та їхні типи: 1. Сонце! Нам у кров 

хлюпни збудження весни! (П. Тичина). 2. Хліб, картопля, соняшник – нічого 

цього не було б без сонця (З часопису). 3. Наші їдуть, ваші їдуть, наші ваших 

підвезуть (Н. тв.). 4. Найсвятіші в небо поривання падають до грішної землі (С. 

Крижанівський). 5. Поклич мене. Я по тонкім льоду до тебе знов дорогу віднайду 

(С. Пушик). 6. Нас тепер нікому не скорити... (М. Рильський). 7. Не хвали мене в 

вічі, не гудь поза очі (Н. тв.). 8. Як же бучно, як же втішно всім гулялось на 

весіллі! (Леся Українка). 9. Вважай на час. Ніщо не є скоріше (Т. Севернюк). 10. 

То – наше слово, то – щоденне чудо... (Д. Павличко). 11. Орфею, грай на сопілці! 

(В. Коломієць). 12. Коли мовчать, то, отже, цілком схвалюють (З часопису). 



Вправа 11 

Виписати із запропонованого тексту такі синтаксичні одиниці: 1) односкладні 

дієслівні речення; 2) речення з поширеними обставинами; 3) речення із 

складеними іменними присудками. Тривалий час ім’я Георгія Нарбута оминали. 

Його вважали чужим для української культури. Чим же завинив художник? Адже 

Нарбут – це найвидатніший український графік нового часу, митець, що 

з’являється раз на століття, індивідуальність світових вимірів, творець модерного 

у мистецтві і своєрідного українського стилю. За радянської влади Нарбут не 

емігрував, а залишився у Києві і плідно працював, започаткувавши українську 

графіку радянської доби. Його “гріхом” була співпраця в мистецьких закладах 

Української Народної Республіки та Української держави, участь у створенні 

малюнків українських державних паперів. Повернувшись у 1918 році з 

Петрограда до Києва, Нарбут прилучився до гурту діячів національного 

відродження. У цей час творилася українська національна держава – Українська 

Народна Республіка, яку було проголошено третім універсалом Центральної Ради 

20 листопада 1917 року. Нова держава повинна була мати власну символіку, знаки 

суверенітету, грошову систему. Саме у цій царині доклав Нарбут свого таланту: 

розробив проект герба (козак з рушницею і шаблею під тризубом), державної 

печатки, цілу низку рисунків на поштові марки та грошові знаки. Саме за це 

художника переслідували, хоча величезна кількість українських грошей з його 

рисунками, поширившись серед людей, увесь час нагадували про нього. 

Нарбутівські роботи (а це були твори високої мистецької вартості) знали далеко 

поза Україною. 

 

Вправа 12 

Визначити відокремлені та уточнювальні члени речення, поставити розділові 

знаки, пояснити умови відокремлення. 

1. Бродяга сидів перед художником грубий обірваний і його риси швидко 

вписувалися в обличчя христопродавця. 

2. У найдавнішому літописному зведенні “Повість временних літ” створеному в 

Києві на початку ХІІ століття говориться про виникнення міста. 

3. Коли Сайрес Сміт вирішив що настала вирішальна мить він став навколішки на 

піску і встромлюючи в пісок маленькі дерев’яні кілочки почав відмічати 

послідовне скорочення тіні від жердини. 

4. На території Софіївського заповідника домінує висока струнка дзвіниця 

яскравий зразок українського зодчества. 

5. Швидке зростання Києва як великого центру і як столиці держави зумовило 

розширення центральної укріпленої частини міста Київського кремля відомого в 

історії під назвою “города Володимира”. 



6. На краю острівця у морі перед очима колоністів з’явилися великі темні точки 

що плавали на поверхні води і скидалися на рухливі маківки підводного каміння. 

7. Не мислимо нашу землю без Дніпра оспіваного в піснях і думах живої артерії 

нашої землі нашої історії. 

8. Їй здавалося що там на Білій Русі чи у Петербурзі вона знайде того кому зі 

всією щирістю оддасть своє серце і зазнає щастя. 

9. Доки мати викачували останню найменшу що призначалася мені паляничку я 

біг за лопатою і внісши приставляв її до печі. 

10. Не встигли й од’їхати далеченько як Мудрий вимкнув світло й не вибираючи 

дороги подався навмання по стерні. 

11. Аж ось в неділю тижнів через п’ять якраз після обід, коли ми сиділи всі коло 

хати лузаючи насіння дивимось – біжить Пірат зморений худючий. 

 

 

 

План практичного заняття № 14-15 

Тема. Складне речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. 

Безсполучникові складні речення. 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення.. Безсполучникові складні речення.», засвоїти інформацію 

про складне речення , особливості складносурядного, складнопідрядного та 

безсполучникового речень, класифікацій типів речень; розвивати пізнавальні 

можливості, зосередженість, охайність;  виховувати зацікавленість дисципліною, 

прагнення самостійно отримувати нові знання. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення 

можливостей засвоєння синтаксису складного речення; доцільності застосування 

методів та прийомів під час засвоєння синтаксису складного речення. 

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, схеми. 
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План 

3. Складне речення, як синтаксична одиниця 

4. Типи складних речень 

3. Складносурядне речення 

3.1. Загальні відомості 

3.2. Засоби поєднання предикативних частин складносурядних речень 

6.  Складнопідрядні речення, принципи класифікації її. Різновиди складнопідрядних 

речень розчленованої структури: характеристика їх. 

7. Безсполучникове складне речення 

5.1 Загальні відомості про безсполучникове складне речення, різновиди цього 

речення. 

7.2 Складні безсполучникові речення з однотипними частинами 

5.3Складні безсполучникові речення з різнотипними частинами 

Структура практичного заняття 

Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів. 

1. Яке речення називають складним? Навести приклади складних речень. 

2. Що є спільного й відмінного між простим і складним реченнями?  

3. Якими ознаками характеризується складне речення? 

4. Які речення називають складносурядними? 

5. Як співвідносяться частини складносурядних речень з граматичного і змістового 

боку? 



6. Які речення називають складнопідрядними? 

7. Назвати основні структурні особливості складнопідрядних речень. 

8. Які складні речення називають безсполучниковими? 

9. Які основні засоби зв'язку предикативних частин безсполучникових речень? 

Зміст основної частини заняття 

Вправа 1 

Проаналізуйте речення за будовою, з’ясуйте відмінності між ними.  

І. Шевченко  

Він був як полум’я. Його рядки –  

Дзвінкі і небезпечні, наче криця,  

Переживуть і жито, і пшеницю,  

І хліб, і сіль, і війни, і віки.  

Він був як полум’я. Свої слова –  

Легкі, як небо, сині. Наче квіти,  

Що ними тільки правду говорити, - 

Він в наші душі спраглі наливав.  

Він був як полум’я. 

Л. Кисельов 

ІІ. Храм святої Софії в Києві 

Софійський собор було збудовано за князя Ярослава Мудрого в ХІ сторіччі. Він 

чарував і дивував не лише киян, а й усіх, хто його бачив. Навіть численні 

перебудови й реставрації не могли зруйнувати його первісної краси.  

Єпископ Верещинський писав свого часу про Софійський собор: «… В цілій 

Європі немає храмів, які за цінністю й вишуканістю оздоб стояли б вище за 

константинопольський і київський « (із журн.). 

 

Вправа 2 

Схарактеризуйте засоби поєднання предикативних частин (підкреслить їх у 

реченнях). 



Золото добувається в землі, а знання – з книг (Н. тв.). Найщасливішими 

хвилинами своєї праці я вважаю ті наснаженні думкою й творчістю хвилини, коли 

слово й мисль зливаються в дитячій душі в бурхливий потік (Цюпа).  Зима прийде 

– і серце не обманить (М.Р.). Ще ніхто не підраховував і не міг підрахувати того, 

скільки людство кожного дня витрачає енергії на виховання дітей (Журн.). Хто ні 

чого не робить, той ні коли не має часу (Н. тв.). Я горя незнаного звідав по вінця, 

яке не оплачуть і сто матерів (Підс.). Хурто – хурто – хуртовина зухурделила 

поля, біля двору, біля тину сніг замети простеля (Кам.). Рясніє дощ, і падає 

лункіше м’яких краплин розмірене буття (Баж.). Якщо восени  рано нанесе снігу, 

то й весна буде рання (Н. тв.).  

Вправа 3 

Переписати речення, визначити предикативні центри за засоби зв’язку 

складових частин речень. 

Чомусь ні як не вистоїться літо, не відіграється сухим теплом, і сірі хмари крізь 

діряве сито все сіють мокрі бризки над селом. Плекаймо вміння віддавати любов, 

тепло, зустрічний крок, - і завжди будемо багаті у щедрості серця і думок (Із тв. 

Кр.). То сонечко пече, то вітер його пхає (Мирн.). Часом качка в повітрі дзвенить 

чи кажан проти місяця грає (Гл.). Чи мало треба білці горіхів, жолудів та грибів 

запасти восени. Зате взимку вона не голодуватиме (В. Чапліна). На палубі ні 

вогню не було, ні винуватців тривоги матроси не знайшли (Тр.). В моїй душі 

весни співуча, а в небі вітер і орли (Сос.). Самій не довго збитися з путі, та трудно 

з неї збитися в гурті (Л. укр.).   

 

Вправа 4 

Переписати речення, підкреслити сполучники сурядності; з’ясувати, в яких 

випадках вони поєднують члени речення, а в яких предикативні частини 

складного речення. 

Прилетіла  ластівочка, сіла собі край віконця та й зачала щебетати, господаря 

викликати (Щедрівка). Друга шукай, а знайдеш – тримай (Н. тв.). Де-не-де 

видніється… синє чаруюче око блавату або квітка куколю (Фр.). Шлях часом 

відходив до річки, або річка огинала природні пагорби землі і відходила від 

шляху (Ле). Без хліба немає життя, але й без пісні незмога його уявити (Загреб.). 

Пам’ятатимем не для пам’яті, а для чогось того небуденного (Драч). Прилетіли 

журавлі, сіли в полі на риллі, то пасуться, то курличуть, мабуть, це весну вже 

кличуть (Олесь). Минається зима, настає літо – і хати бабусиної не видно (Б. Х.). 

Вправа 5 



Використовуючи різні сполучники, продовжити речення так, щоб утворилися 

складносурядні; схарактеризувати їх. 

1. Ну узліссі, на галявині зеленіє перший ряст… 2. Посеред неба гнеться на 

південь Чумацький Шлях… 3. Над водою вставав туман… 4. З теплого вирію 

прилетіли ластівки і поселилися в гніздах під стріхою… 5. То згадував далеку 

батьківську домівку… 6. На травах тремтіла зерниста роса … 7. Зелений острів 

купався в золотому надвечір’ї…  

Вправа 6 

Переписати речення, поставити розділові знаки. Пояснити, в яких випадках, 

між предикативними частинами складносурядного речення не ставиться. 

1. В країнах теплих, полудневих злітає дощ із хмарок рожевих і переймають на 

путі його проміння золоті (Олесь). 2. Тільки дуб стоїть у листі і калиноньки 

намисті (Позн.). 3. Підведу усміхнене обличчя і по квітці світла у очах (Йов.). 4. 

Сам вперед іди і другого за собою веди (Н. тв.). 5. Нас ворог сто разів хотів 

зламати та ми лиш гартувалися в броні (П. Р.). Всім серцем любіть Україну свою і 

вічними будемо з нею (Сос.). 7 Калиночка буде цвісти а ти, синку, будеш рости 

(Колискова). 8. Скільки ж то сили і скільки  то муки? (М. Р.). 9. Де не візьметься 

вітрець і задзвеніли раптом очерета сопілками (В. Ш.). 10. Степ і вітер. Степ і 

тиша (Перв.).  

Вправа 7 

Виписати з поданого тексту складнопідрядні речення, пояснити характер 

підрядного зв’язку. 

Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болю гостре почуття нудьги за 

рідною країною, яким обкипає серце від довгого перебування на чужині? Чи 

відомий вам такий психічний стан, коли за один рідний звук, один образ рідний 

ладен буваєш заплатити роками життя?.. 

Роз'ятрений нудьгою, затоплений в задумі, плентавсь я тихою ходою берегом 

річки, не помічаючи навіть, як чорна хмара обіймала крайнебо, тихо лізла 

догори... І тільки перші краплі густого дощу, що з глухим гуком упали на землю 

серед раптової тиші, змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного 

захисту від зливи. Але не встиг я ще й озирнутися гаразд, як по моїх напружених 

нервах ударила хвиля рідних, близьких мені звуків. Я виразно почув журливо-

поважний голос української пісні. Що се? У цьому глухому закутку Бессарабії — 

пісня моєї країни? Але ні, се не уява, бо я чую, як пісня дужчає, здіймається вгору, 

перекочується могутнім грюкотом і гине тихим акордом у плюскоті зливи. 



Не знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим усього 

рідного, тепер далекого від мене, але звуки пісні, 

 

Вправа 8 

Підкресліть граматичні основи, назвіть головне і підрядне речення, визначте 

тип підрядного. Вкажіть, яке слово в головному реченні пояснює підрядне і за 

допомогою якого сполучного засобу воно приєднується. 

1. Немає в світі бурі, щоб огонь могла задути вічний та правдивий (І. 

Кочерга). 2. Віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив (Л. Костенко). 

3. І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла (Т. Шевченко). 4. Хто хоче 

бути вольовою людиною, той не може не побороти в собі невпевненість (М. 

Хвильовий). 5. Благословенна будь же ти, хвилино, коли почула я дитячий крик 

(Л. Костенко). 6. Душа моя - дно безджерельне й сухе, де тільки сіріє каміння 

важке.,. (Олександр Олесь). 7. Я атеїст, що знає тільки Бога, а чорта і святих не 

признає (П. Куліш). 8. І несуть мене по полю, де здобув я нашу волю, коні вороні 

(П. Воронько). 9. Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею 

(Леся Українка). 

Вправа 9 

Схарактеризувати складнопідрядні речення з підрядними часу. Яку часову 

семантику передає підрядна частина? Назвати засоби зв'язку головної й підрядної 

частин. 

Коли пісні мойого краю пливуть у рідних небесах, мені здається, що збираю 

цілющі трави я в лугах (М. Р.). З того часу, як женився, я ніколи не журився 

(Котл.). 

Перед тим як іти на роботу, він завжди зупинявся перед календарем (Риб.). 

Тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине і не вийде з тих маків (М. 

В.). Не заспокоїмось ми доти, аж поки з поля весь бур'ян не вирвемо (П. Т.). Та 

тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його (Н. те.). Любо ти 

спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль... (Л. Укр.). 

 

Вправа 10 

Із наведених речень виписати складнопідрядні речення з підрядними місця, 

схарактеризувати їх. 

Куди не гляну, — літо спом'яну (Гн.). Дівчина виходила на берег, звідки було 

видно до гаю (М. В.). Запізнився з відповіддю через те, що живу зараз за кордоном, а 



не в Чернігові... (Кой.). Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання 

наше! (Л. Укр.). 

Вправа 11 

Схарактеризувати складні безсполучникові речення за структурою. Визначити 

речення з однотипними й різнотипними частинами. 

1.Жива водиця всохнуть не дає: зніма утому, в спеку – прохолодить. 2.Я вірю в силу 

доброти, добро завжди сильніше злого… 3.Усі мовчіть – щось, мати каже. Цвітуть 

притишено слова. 4.Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, 

зацвітуть квітки (Олесь). 5. Вдень почав танути сніг, капали краплі з дахів (Сух.). 

6.Спить на подвір'ї жито в снопах, сплять чорнобривці, сплять горобці у стрісі, спить і 

лелека на одній нозі (Вінгр.). 7. Бувають дивні на землі діла — серед зими черешня 

зацвіла (Павл.). 8. Не вчи плавати щуку: щука знає цю науку (Н. тв.). 

 

Вправа 12 

Визначити різновиди складних безсполучникових речень і схарактеризувати 

відношення, що встановлюються між предикативними частинами. 

1 . Нап'юся з живої кринички — візьму доброти від землі (П. С). 2. Неначе за вічну 

провину судилось людині оце: побачити щастя у спину, а горе своє — у лице (Тал.). 3. 

Був пізній вечір, зійшов червоний місяць (Ю. Я.). 4. Санько раз у раз позирає у далеч: 

над лугом піднімається чорна стіна... (Бл.). 5. Печаль — без переправи, на тому боці 

спогади живуть (Кост.). 6. Забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне... (Я. Т.). 

7.Закон життя: злякатися — кінець (Кост.). 8. Землі кланяйся низько — до хліба 

будеш близько (Н. тв.). 9. Нічка осіння, похмура; по лісі шумить (А. Кр.). 

 

Вправа 13 

Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між частинами 

безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити 

вживання їх. 

1.Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 2. Життя росте 

лишень з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 3. Кинь ячмінь у 

болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 4. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 5. 

Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 6. 

Історії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 7. Найогидніші 

очі порожні найгрізніше мовчить гроза найнікчемніші дурні вельможні найпідліша 

брехлива сльоза (Сим.). 8. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 



9. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 10. Побачив шпака 

знай весна біля порога (Н. тв.). 

 

План практичного заняття № 16-17 

Тема. Складні синтаксичні конструкції. Різновиди складних синтаксичних 

конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку. Період. 

Мета: оволодіти знаннями з теми «Складні синтаксичні конструкції. Різновиди 

складних синтаксичних конструкцій. Складні багатокомпонентні речення з різними 

типами зв’язку. Період.», засвоїти особливості розрізнення різних типів складних 

синтаксичних конструкцій,  інформацію про період; розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність мислення, охайність; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи: спостереження за навчальним процесом з метою виявлення можливостей 

засвоєння певного програмового матеріалу;доцільності застосування методів та 

прийомів під час засвоєння синтаксису складних синтаксичних конструкцій.  

Дидактичні засоби навчання: слово викладача, навчально-методичний 

комплекс, підручники, методичні посібники, технічні засоби навчання (екранні). 
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План: 

9. Загальні відомості про складні синтаксичні конструкції 

10. Безсполучникові багатокомпонентні речення 



11. Складносурядні багатокомпонентні речення 

12. Конструкції з послідовною підрядністю 

13. Конструкції з супідрядністю 

14. Конструкції з послідовною підрядністю і супідрядністю 

15. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв'язку 

16. Період, його особливості будови. 

 

Вправа 1 

Переписати речення, визначити кількість предикативних частин і засоби 

зв'язку між ними. Встановити різновид багатокомпонентного речення. 

1.Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого дощу в росі 

важкій зелений луг (Павл.). 2. Сьогодні є зелені свята, зелена є трава, моя душа 

була розп'ята, сьогодні знов жива... (Ант.). 3. І колишеться м'ята, і тремтить 

далина, і доріг тих багато, а вітчизна одна (Мал.). 4. І стеляться обрії милі, і вечір 

в ясній далині, і карії очі, і рученьки білі ночами насняться мені (Мал.). 

Вправа 2 

Схарактеризувати багатокомпонентні речення, накреслити їх структурні 

схеми. 

1.Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо, віл прокльонів 

посіріле, напевне б репнуло від сорому й хули (Сим.). 2. Юля дивилася на сонце і 

розуміла, що воно знає найбільше за всіх у світі, бо йому геть усе-усе видно, бо 

воно було на самісінькім вершечку неба (Сл.). 3.Десятикласники, затамувавши 

подих, слухали свого Василя Олександровича і дивувалися не тільки його 

знанням, його пам'яті, а й тій простоті й сердечності з якою він розповідав їм про 

слово, про мову, про книгу, про велике могутнє море, яке називається 

літературою (Цюпа). 4. Дітей цікавить, коли та хто спорудив фортецю, які 

точнішої під її стінами битви, що в ній тепер (М. 0л.). 5. Але правди в брехні не 

розмішуй, не ганьби все підряд бо пуття, бо на світі той наймудріший, хто 

найдужче любить життя (Сим.). 

 

Вправа 3 

Переписати та схарактеризувати складні речення з різними типами зв’язку. 

Накреслити Ії структурні схеми та пояснити розділові знаки. 



1. Зійде сонце, сонце волі, поспадають ланцюги, і весь край в щасливій долі, як 

в ясному ореолі, засміється навкруги (Олесь). 2. Вранці сніг заблищав так, ніби 

зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і променилися. (О. Ів.). 3. 

Коли вона загляне в сад – наллється соком виноград, і різні яблука ренет солодкі 

стануть, наче мед (І. К.). 4. Хліборобська праця звично панує тут, все відбувається 

в ніби неквапливому, розміреному ритмі, а насправді спішать, спішать, щоб 

устигнути, щоб із вирощеного ні зернини не втратити, бо ж відомо: нива раз на 

рік родить! (Гонч.). 

 

Вправа 4 

Записати речення, визначити типи складних речень за способом зв’язку між 

частинами, схарактеризувати значення частин складного речення. 

1. Всі книги прочитай, що дивляться ласкаво, пізнай слова природи свого краю 

– і, може, лиш тоді будеш мати право сказати усім: нічого я не знаю. 2. Кудись 

біжимо, бо веселі та юні, і стелить весна нам шовки напоказ, а нашої мрії вітри 

семиструнні мелодію щастя складають для нас. 3. Зайчик зщулився в кущах, бо 

напав на нього страх: жовтий лист зашелестить — зайчик зиркне, затремтить, 

жолудь з дуба упаде— зайчик вушками пряде (К. П.). 4. Василь Симоненко був 

винагороджений даром, який дається одиницям: йому судилося на одному з 

критичних поворотів історії бути обранцем, устами якого промовляє доля нації 

(Кош.). 5. Сонце ще не зійшло, хоч на східному прузі небо налилося багряним 

спалахом, неначе якийсь незримий художник заґрунтував його червоними 

барвами, щоб відбити на велетенській картині рожевий схід (Цюпа). 

Вправа 5 

Серед наведених уривків визначити та схарактеризувати періоди. З'ясувати, 

які речення оформлено у вигляді періодів (прості ускладнені, складносурядні, 

складнопідрядні, безсполучникові). 

1.Як у нашому селі в крицю вдарять ковалі, як у небі голубому закурличуть 

журавлі, — так і знай: не за горами із пахучими вітрами, з солов'їними піснями 

йде весна по всій землі (Б. Ол.). 2. Ні долі, ні волі у мене немає, зосталась тільки 

надія одна: надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, 

поглянути ще раз на рідний Дніпро, — там жити чи вмерти, мені все одно (Л. 

Укр.). 3. Захвилювалися народи, і захитався Третій Рим, війнуло подихом свободи 

над рабством довговіковим, пора відродження, — доволі в покорі жити і ганьбі 

(Лук.). 

4. Хто долі кориться, хто далі не йде, хто прапор і зброю в безсиллі кладе, хто 

світло міняє на темряву ночі і крила орлячі спокійно волоче, хто вранці 



родившись, удень одцвіта, хто ворога злого укліном віта, — той краще не бачив 

би світу ясного, не тьмарив би дня, не ганьбив би нікого (Олесь). 

 

Вправа 6 

Записати під диктовку текст, звірити написане з надрукованим. Визначити в 

тексті складні синтаксичні конструкції, схарактеризувати їх. 

Весна завирувала бурхливою повінню, стрімка вода спінила залишки 

потемнілих на сонці снігових заметів, потягла у безвість засохле бадилля торішніх 

бур'янів, закрутила вирвою над скреслим озерцем, забрала у незвідані мандри 

його дрібних мешканців, підступила загрозливо і до пагорба, на якому височіло 

могутнє дерево.Минуло кілька днів, водяна круговерть утихомирилася, на 

підсохлому пагорбі зібралася вціліла живність. Під дубом сполохано пряв вухами 

білястий заєць. Весна прийшла рано, й він не встиг повністю полиняти — змінити 

маскувальну зимову шерсть на літню — сіреньку. І хоч він уже висохнув після 

холодної купелі, однак продовжував тремтіти, бо скраю пагорба калачиком 

скрутився лис. Той самий  хитрюган, що розправився тут з родиною їжаків. Цього 

разу він сам потрапив у біду: бурхливі потоки всюдисущої води застали його 

посередині лук, де він мишей ловив. Невдаха мисливець так захопився 

полюванням, що не встиг і оком змигнути, як перша хвиля повені потягла його по 

купинах. Спочатку він борсався проти течії, а тоді, як геть виснажився, 

підкорився стихії. Мокрого, знеможеного викинуло лиса на край пагорба, де він 

лежить уже другий день, не вірячи, мабуть, що лишився живий. 

Під торішнє листя сховалося з півтора десятка мишей, поки що не бідують: 

точать жолуді, не знаючи, яким болем відгукується загибель кожного з них у 

серці старезного дуба. 

Вправа 7 

Переписати речення, визначити кількість предикативних частин і засоби 

зв'язку між ними. Встановити різновид багатокомпонентного речення. 

1.Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого дощу в росі 

важкій зелений луг (Павл.). 2. Сьогодні є зелені свята, зелена є трава, моя душа 

була розп'ята, сьогодні знов жива... (Ант.). 3. І колишеться м'ята, і тремтить 

далина, і доріг тих багато, а вітчизна одна (Мал.). 4. І стеляться обрії милі, і вечір 

в ясній далині, і карії очі, і рученьки білі ночами насняться мені (Мал.). 

Вправа 8 

Схарактеризувати багатокомпонентні речення, накреслити їх структурні 

схеми. 



1.Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо, віл прокльонів 

посіріле, напевне б репнуло від сорому й хули (Сим.). 2. Юля дивилася на сонце і 

розуміла, що воно знає найбільше за всіх у світі, бо йому геть усе-усе видно, бо 

воно було на самісінькім вершечку неба (Сл.). 3.Десятикласники, затамувавши 

подих, слухали свого Василя Олександровича і дивувалися не тільки його 

знанням, його пам'яті, а й тій простоті й сердечності з якою він розповідав їм про 

слово, про мову, про книгу, про велике могутнє море, яке називається 

літературою (Цюпа). 4. Дітей цікавить, коли та хто спорудив фортецю, які 

точнішої під її стінами битви, що в ній тепер (М. 0л.). 5. Але правди в брехні не 

розмішуй, не ганьби все підряд бо пуття, бо на світі той наймудріший, хто 

найдужче любить життя (Сим.). 

Вправа 9 

Переписати та схарактеризувати складні речення з різними типами зв’язку. 

Накреслити Ії структурні схеми та пояснити розділові знаки. 

1. Зійде сонце, сонце волі, поспадають ланцюги, і весь край в щасливій долі, як 

в ясному ореолі, засміється навкруги (Олесь). 2. Вранці сніг заблищав так, ніби 

зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і променилися. (О. Ів.). 3. 

Коли вона загляне в сад – наллється соком виноград, і різні яблука ренет солодкі 

стануть, наче мед (І. К.). 4. Хліборобська праця звично панує тут, все відбувається 

в ніби неквапливому, розміреному ритмі, а насправді спішать, спішать, щоб 

устигнути, щоб із вирощеного ні зернини не втратити, бо ж відомо: нива раз на 

рік родить! (Гонч.). 

Вправа 10 

Записати речення, визначити типи складних речень за способом зв’язку між 

частинами, схарактеризувати значення частин складного речення. 

1. Всі книги прочитай, що дивляться ласкаво, пізнай слова природи свого краю 

– і, може, лиш тоді будеш мати право сказати усім: нічого я не знаю. 2. Кудись 

біжимо, бо веселі та юні, і стелить весна нам шовки напоказ, а нашої мрії вітри 

семиструнні мелодію щастя складають для нас. 3. Зайчик зщулився в кущах, бо 

напав на нього страх: жовтий лист зашелестить — зайчик зиркне, затремтить, 

жолудь з дуба упаде— зайчик вушками пряде (К. П.). 4. Василь Симоненко був 

винагороджений даром, який дається одиницям: йому судилося на одному з 

критичних поворотів історії бути обранцем, устами якого промовляє доля нації 

(Кош.). 5. Сонце ще не зійшло, хоч на східному прузі небо налилося багряним 

спалахом, неначе якийсь незримий художник заґрунтував його червоними 

барвами, щоб відбити на велетенській картині рожевий схід (Цюпа). 

 



Вправа 11 

Проаналізувати конструкції з прямою мовою. Звернути увагу на місце слів 

автора, пояснити розділові знаки. 

1. — Що таке щастя? — сказала чи то деревам, чи цвіркунові у траві. — Як 

кажуть турки, хто здоровий, той щасливий кожний день. Значить, я щаслива (К 

М.). 

2. Лесик, Толя й два Володі сумували на колоді. Лесик скаржився: "Хлоп'ята, 

страх як  тяжко жить мені — слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. 

Ох, і тяжко жить мені!" (Сим.). 

3. І будуть литись теплих сліз потоки і в них бринітимуть слова: "Я ждала, 

ждала цілі роки і в’яла, сохла, як трава..." (Олесь). 

4. Сумління знов шепоче: "Ой, не так, не так живеш, не те, мій друже, робиш, 

міняєш на поцоканий п’ятак днів золото незнайденої проби" (Кр.). 

Вправа 12 

Переписати, поставити потрібні розділові знаки й пояснити їх. 

           Три відповіді 

Цікавість запитала в юнака 

Твоя вершина… Де вона Яка 

Любов 

Тепер вона у зрілості пита 

Що повнить змістом днини і літа 

Праця 

Іде до старості, зове відповісти 

А що цінуєш більше всього ти 

Життя 

В. Крищенко 

 

Вправа 13 

Записати спочатку речення з прямою мовою, а потім – з цитатами. 

Поясніть розділові знаки. 



1. Мені казав розумний садівник: «Коли ти пересаджуєш ялинку, відзнач 

північний і південний бік і так сади: ростиме добре й гінко»(М. Р.) 

2. «Де ти, батьку?» - кличу вічно… Тільки прізвище на братській 

символічній… символічно (Б. Ол.) 

3. Гончар мав усі підстави сказати без перебільшень, що «Шевченко й 

Франко – це справді ті два могутні крила, які винесли українське слово, 

українську культуру на простори світові» (Павл.) 

4. «Вільне, творче слово – це душа народу кожного народу, - забите було 

слово – і край лежав сотні років мертвою цеглиною. І я бачу, що ваше покоління 

оживить, підніме рідне слово на недосяжні високості» (С. Вас). 

5. «Ні, не клич мене, весно, - казала я їй, - не чаруй і не ваб надаремне. Що 

мені по красі тій веселій, ясній? В мене серце і смутне, і темне» (Л. Українка). 

 

Вправа 14 

Замінити, де можливо, пряму мову ненепряму. Пояснити заміну.  

1. «Від власного болю нікуди не втечеш», - опекла його гаряча думка, ніби 

спалах електричного світла (Цюпа).  

2. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати:- 

Пригощайтесь, ведмежата! (Г. Б.). 

3. Хтось колись сказав: «Не було на молоці, не буде й на сироватці» (Газ.). 

4. «Жодна риса в моєму внутрішньому образі не змінилась», - сказав              

Т. Г. Шевченко, повертаючись із заслання.  

5. – Мі приготували для мами пісню «Лебеді материнства», яку зараз 

виконаємо з Юрком, - сказала Оксана (Цюпа). 

 

 

 

 

 

 

 



Тестові завдання  

з дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» 

 

(факультет дошкільної та початкової освіти) 

 

Варіант № 1 

 

Базовий рівень 

 

Закриті питання (8 питань) 

Виберіть правильний варіант 

 

1.Яка частина мови має значення предметності? 

прикметник 

займенник 

числівник 

іменник 

 

2.Які граматичні категорії характерні для прикметника? 

рід, число, відмінок 

вид, особа, рід 

час, число, рід 

спосіб, особа, число 
 

3.Які основні одиниці синтаксису: 

словосполучення, надфразна єдність 

словосполучення, речення, надфразна єдність 

словосполучення, речення 

речення, надфразна єдність 
 

4.Яким зв’язком поєднуються слова в словосполученні? 

сурядним 

приляганням 

підрядним 

лексико-граматичним 

 

5.Яка синтаксична одиниця характеризується семантикою та інтонаційною 

завершеністю? 

надфразна єдність 

речення 

словосполучення 

другорядні члени речення 

 

6.Як розподіляються речення за структурою? 

прості складні 

односкладні двоскладні 

складносурядні складнопідрядні 



прості складні ускладнені 

 

7.Який тип речень розрізняємо за наявністю чи частковою відсутністю необхідних 

членів речення? 

односкладні двоскладні 

поширені непоширені 

повні неповні 

ускладнені неускладнені 

 

8.Яке складне речення має одну з предикативних частин залежну від іншої? 

безсполучникове 

складносурядне 

складнопідрядне 

складна синтаксична єдність 

Середній рівень 

 

Закриті питання (3 шт.) 

Виберіть правильний варіант 

 

1.Основними одиницями синтаксису є: 

морфема, слово 

афікси, фонеми 

слово, словосполучення 

словосполучення, речення 

слово, речення   

 

2.Які частини мови охоплюють явища переходу з однієї частини мови в іншу? 

самостійні частини мови 

службові слова і вигук 

усі частини мови 

іменні частини  мови  

 

3.У якому рядку всі прикметники є якісні? 

білий, теплий, рішучий, веселий, якісний 

джерельний, тямущий, сумний, лисий, старанний 

риб’ячий, далекий, сталий, упертий, сонний 

відважний, кмітливий, осінній, пінний, дешевий 

 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (2 шт.) 

Виберіть правильні варіанти 

 

1.Які основні групи речень виокремлюють серед сполучникових складних речень? 

відкриті 

закриті 

ускладнені прості 

складносурядні 

складнопідрядні 



складні синтаксичні конструкції 

 

2.Які критерії розрізняють службові слова? 

семантичне значення 

морфологічні особливості 

різні функції в реченні 

особливості морфемного оформлення 

синтаксична роль 

граматичні показники  

 

 

Тестові завдання з простою відповіддю (1 шт.) 

Напишіть правильну відповідь 

 

1.Складне речення, утворене з двох або більше предикатних частин, об’єднаних 

між собою за принципом рівнозначності в єдине семантичне, граматичне й 

інтонаційне ціле – це? 

сурядне речення 

Високий рівень 

Закриті питання (1 шт.) 

1.За якими критеріями розрізняють службові слова (прийменник, сполучник, 

частку)? 

Лексичним значенням, морфологічними особливостями 

Різними функціями в реченні 

Особливості  морфемного оформлення , синтаксичною роллю 

Граматичними показниками, різними функціями в реченні 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (2 шт.) 

1.Які сполучення слів не є словосполученням? 

Приготуватися до зустрічі 

Бити байдики 

Розпускаються бруньки  
Хмарний день 

2.Які загальні умови відокремлення другорядних членів речення? 

Ступінь обтяження члена речення залежними словами 

Уточнювальний характер одного члена речення щодо іншого 

Семантичне навантаження члена речення, що зумовлює відокремлення  

Близькість неоднакових за синтаксичною функцією членів речення 

Порядок слів, від якого залежить відокремлення 

Тестові завдання з простою відповіддю (2 шт.) 

1.Розгорнутий вислів, що за змістом, та інтонацією розподіляється на дві 

врівноважені частини й характеризується єдністю змісту та інтонації, називається? 

Періодом 



2. Як відмінюються складні кількісні числівники? 

Відмінюється кожна частина 
 

Варіант № 2 

 

Базовий рівень 

 

Закриті питання (24 питання) 

Виберіть правильний варіант 

1.Скільки частин мови виділяють в сучасній українській мові? 

10 

9 

8 

7 

 

2.Яка частина мови має значення предметності? 

прикметник 

займенник 

числівник 

іменник 

 

3.Які граматичні категорії характерні для прикметника? 

рід, число, відмінок 

вид, особа, рід 

час, число, рід 

спосіб, особа, число 

 

4.Скільки відмін мають змінювані іменники? 

4 

3 

5 

6 

 

5.Скільки в українській мові існує відмінків? 

7 

6 

8 

5 

 

6.Яка частина мови вказує на діючий стан? 

іменник 

займенник 

числівник 

дієслово 

 

7.Які граматичні категорії характерні для дієслова? 

число, відмінок, вид, відміна 



особа, число, відмінок, рід 

рід, число, відмінок, особа 

вид, час, особа, стан, спосіб 

 

8.За якими критеріями виокремлюються частини мови? 

інтонаційний, словотвірний, стилістичний 

смисловий, морфологічний, синтаксичний 

стилістичний, інтонаційний, смисловий 

синтаксичний, словотвірний, стилістичний 

 

9.Як називається частина мови, що вказує на ознаку предмета? 

числівник 

іменник 

прикметник 

займенник 

 

10.Як називається явище переходу з однієї частини мови в іншу? 

субстантивацією 

ад’єктивацією 

прономіналізація 

адвербіалізація 

 

11.Яка частина мови є незмінюваною? 

іменник 

прислівник 

числівник 

займенник 

 

12.Яка частина мови може узагальнено вказувати на предмети та ознаки? 

іменник 

прикметник 

прислівник 

займенник 

 

13.Скільки розрядів за значенням мають займенники? 

8 

7 

6 

5 

 

14.Які частини мови є службовими? 

прийменники, сполучники, частки 

прийменники, сполучники, частки, вигуки 

сполучники, частки, вигуки 

прийменники, сполучники, вигуки 

 

15.Як називається розділ мовознавство, що вивчає частини мови? 



лексикологія 

морфологія 

синтаксис 

фразеологія 

 

16.Як називається розділ мовознавства, що вивчає словосполучення та речення? 

лексикологія 

стилістика 

морфологія 

синтаксис 

 

17.Які основні одиниці синтаксису: 

словосполучення, надфразна єдність 

словосполучення, речення, надфразна єдність 

словосполучення, речення 

речення, надфразна єдність 

 

18.Яким зв’язком поєднуються слова в словосполученні? 

сурядним 

приляганням 

підрядним 

лексико-граматичним 

 

19.Яка синтаксична одиниця характеризується семантикою та інтонаційною 

завершеністю? 

надфразна єдність 

речення 

словосполучення 

другорядні члени речення 

 

20.Як розподіляються речення за структурою? 

прості складні 

односкладні двоскладні 

складносурядні складнопідрядні 

прості складні ускладнені 

 

21.Різновидом якого речення за метою висловлення є риторичне речення? 

розповідне 

питальне 

спонукальне 

окличне 

 

22.Які речення за метою висловлення є найбільш поширеним типом в українській 

мові? 

розповідні 

питальні 

спонукальні 



окличні 

 

23.Який тип речень розрізняємо за наявністю чи частковою відсутністю необхідних 

членів речення? 

односкладні двоскладні 

поширені непоширені 

повні неповні 

ускладнені неускладнені 

 

24.Яке складне речення має одну з предикативних частин залежну від іншої? 

безсполучникове 

складносурядне 

складнопідрядне 

складна синтаксична єдність 

 
Середній рівень 

 

Закриті питання (12 шт.) 

Виберіть правильний варіант 

 

1.Для якої частини мови характерна категорія ступеня вияву ознаки? 

іменник 

прикметник 

числівник 

займенник 

дієслово  

прийменник 

 

2.Як називається неособова форма дієслова, яка називає дію або стан безвідносно 

до дійсності, часу, особи, числа? 

дієприкметник 

дієприслівник 

інфінітив 

давній минулий час 

теперішній час 

майбутній час 

 

3.Як називається граматична категорія дієслова, яка виражає відношення дії чи 

стану дійсності, встановлене мовцем як реальне або ірреальне? 

категорія стану 

категорія виду 

категорія способу 

категорія часу 

 

4.Відношення дії дієслова до моменту повідомлення про неї або іншої дії, є: 

категорія часу 

категорія перехідності/неперехідності 



категорія стану 

категорія виду 

категорія способу 

 

5.Які частини мови охоплюють явища переходу з однієї частини мови в іншу? 

самостійні частини мови 

службові слова і вигук 

усі частини мови 

іменні частини  мови  

 

6.У якому рядку всі іменники чоловічого роду? 

манжета, хлоп’я, пустеля, прихвостень 

розвій, кефаль, приязнь, ситець 

дріб, степ, тюль, тюлень 

біль, воєвода, Сибір, неук 

 

7.Прикметники, які містять повну нестягнену форму: 

змінюються за родами, числами, відмінками 

можливі лише в називному (знахідному) відмінку однини чоловічого роду 

можливі лише в називному відмінку однини жіночого та середнього роду та в 

називному відмінку множини 

можливі в усіх формах роду й числа 

 

8.У якому рядку всі прикметники є якісні? 

білий, теплий, рішучий, веселий, якісний 

джерельний, тямущий, сумний, лисий, старанний 

риб’ячий, далекий, сталий, упертий, сонний 

відважний, кмітливий, осінній, пінний, дешевий 

 

9.У якому рядку всі займенники є неозначені? 

хтозна-що, з будь-ким, ніщо, ми, ваш 

хтось, будь на кому, бозна з ким, комусь, що-небудь  

тебе, себе, ця, наш, той 

котрий-небудь, казна-чий, ніхто, всякий, хтось 

 

10.У якому рядку всі дієслова активного стану? 

вітатися з гостем, схилитися від горя, перемогти ворога 

писати твір, не відвідати хворого, купити хліба, принести води 

розплакатися від щастя, пишатися сином, прийняти гостя 

стати в ряд, спинити ворога, дочекатися відповіді 

 

11.Основними одиницями синтаксису є: 

морфема, слово 

афікси, фонеми 

слово, словосполучення 

словосполучення, речення 

слово, речення   



 

12.Яке односкладне інфінітивне речення характерне для офіційно-ділового стилю? 

Мудрішати з роками нам дано (В.Базилевський) 

Треба знову атаку відбити, кинуть серце гаряче у бій (Г. Донець) 

Від 22.05.2009 № 1/9-353. Затвердити план заходів Міністерства освіти і науки 

України щодо належної підготовки навчальних закладів до 2009-2010 

навчального року (Наказ МОНУ № 407 від 26.05.2009 р.) 

Коли не маєш слуги, не варто панувати (І. Некрешевич) 

Метикована молодь «змусить навіть музу служити бізнесові» (З газети) 

 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (7 шт.) 

Виберіть правильні варіанти 

 

1.Виберіть лексико-граматичні розряди іменників, з представлених нижче: 

істота і неістота 

конкретні і абстрактні 

загальні і власні 

збірні й одиничні 

предметні – речовинні 

семантико-граматичний рід 

граматична категорія відмінка 

 

2.З яких розділів складається граматика? 

морфеміка 

словотвір 

синтаксис 

морфологія 

пунктуація 

фразеологія 

 

3.Виберіть граматичні категорії, які характерні для дієслів? 

категорія роду 

категорія стану 

категорія відмінку  

категорія часу  

категорія числа 

категорія особи 

категорія способу 

категорія перехідності/неперехідності 

 

4.Які критерії розрізняють службові слова? 

семантичне значення 

морфологічні особливості 

різні функції в реченні 

особливості морфемного оформлення 

синтаксична роль 

граматичні показники  



 

5.Як класифікуються речення за структурними ознаками? 

просте речення 

просте ускладнене речення 

складне речення 

складносурядне речення 

складнопідрядне речення 

складне синтаксичне ціле 

 

6.Виберіть найістотніші ознаки, які характерні для складного речення, з 

представлених нижче: 

лексичні елементи 

поліпредикативність  

порядок розташування 

особлива структурна схема 

семантична й інформаційна завершеність 

 

7.Які основні групи речень виокремлюють серед сполучникових складних речень? 

відкриті 

закриті 

ускладнені прості 

складносурядні 

складнопідрядні 

складні синтаксичні конструкції 

 

Тестові завдання з простою відповіддю (5 шт.) 

Напишіть правильну відповідь 

 

1.Незмінна службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів 

речення, предикативних частин складних речень – це? 

сполучник 

 

2.Особлива частина мови, яка виражає емоції, волевиявлення та елюенти думки – 

це? 

вигук 

 

3.Скільки другорядних членів речення виділено в сучасних посібниках для шкіл? 

три 

 

4.Складне речення, утворене з двох або більше предикатних частин, об’єднаних 

між собою за принципом рівнозначності в єдине семантичне, граматичне й 

інтонаційне ціле – це? 

сурядне речення 

 

5.Односкладне речення, що означає дію, яка здійснюється безвідносно до діючої 

особи невизначеним суб’єктом – це? 

неозначено – особове речення 



 
Високий рівень 

 

Закриті питання (5 шт.) 

 

1.Які граматичні категорії характерні для повнозначних змінних частин мови? 

рід, число, відмінок 
вид, особа, рід 

час, число, рід 

спосіб, особа, число 

2.За якими критеріями виокремлюються частини мови? 

інтонаційний, словотвірний 

смисловий, морфологічний, синтаксичний 

стилістичний, інтонаційний, смисловий 

синтаксичний, словотвірний , стилістичний 

3.За якими критеріями розрізняють службові слова (прийменник, сполучник, 

частку)? 

лексичним значенням, морфологічними особливостями 

різними функціями в реченні 

особливості  морфемного оформлення , синтаксичною роллю 

граматичними показниками, різними функціями в реченні 

4.Службова частина мови яка надає реченню додаткового  відмінку або служить 

засобом творення форм слів та похідних слів, називається? 

сполучник 

частка 
прийменник 

вигук 

5.Складне речення, у якому предикативні частини з’єднуються интонайфєю , без 

сполучників, називається? 

ускладнене просте речення 

безсполучникове складне речення 
складносурядне речення 

складнопідрядне речення 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (7 шт.) 

1.Які сполучення слів не є словосполученням? 

приготуватися до зустрічі 

бити байдики 

розпускаються бруньки  
хмарний день 

2.Які складні речення належать до складнопідрядних речень розчленованої  

структури? 

складнопідрядні речення з підрядними часу 
складнопідрядні з’ясувальні речення 



складнопідрядні речення з підрядними місця 

складнопідрядні речення з підрядними мети 

складнопідрядні речення з підрядними причини 
складнопідрядні речення з підрядними значеннями 

складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 

складнопідрядні порівняльні речення 

3.В якому словосполученні головне і залежне слово пов’язані зв’язком керування? 

українське кіно 

плести вінок 

недалеко від матері 

останній з них  
здатний працювати 

вміння відпочивати 

4.На які групи поділяються за змістом номінативні речення? 

генітиві  

описові  

вказівні  

вокативні  

оклично-номінативні 

власне – номінативні 

5.Які загальні умови відокремлення другорядних членів речення? 

ступінь обтяження члена речення залежними словами 

уточнювальний характер одного члена речення щодо іншого 

семантичне навантаження члена речення, що зумовлює відокремлення  
близькість неоднакових за синтаксичною функцією членів речення 

порядок слів, від якого залежить відокремлення 

6.У яких випадках відокремлюється означення? 

якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом і 

стоять після означуваного слова 

якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, що 

стоять перед означуваним словом і мають обставинне значення  
у будь-якій позиції 

якщо вони виражені дієприкметниковим зворотом  

7.Які принципи класифікації складнопідрядних речень склались у вітчизняному 

синтаксисі? 

формально-граматичний  

логіко-граматичний 
семантико-граматичний 

структурно-семантичний 
лексико - структурний 

Тестові завдання з простою відповіддю (7 шт.) 

 

1.Конструкції які передають різні способи передачі мовлення чи думок якоїсь 

особи, що включаються в авторську розповідь, називають:  



конструкції з чужим мовленням  

 

2.Розгорнутий вислів, що за змістом, та інтонацією розподіляється на дві 

врівноважені частини й характеризується єдністю змісту та інтонації, називається? 

періодом 

 

3.Як називається речення, якщо структурну основу речення становлять два головні 

члени? 

двоскладним 

 

4.Скільки предикативних центрів має просто речення? 

один 

 

5. Як відмінюються складні кількісні числівники? 

відмінюється кожна частина 

 

6.Скільки головних членів речення є в українській мові? 

2 
 

7.Різновидом якого другорядного члена речення є прикладка? 

означення 
 

Варіант № 3 

 

Базовий рівень 

 

Закриті питання (18 питань) 

Виберіть правильний варіант 

 

1.Яка частина мови має значення предметності? 

прикметник 

займенник 

числівник 

іменник 

 

2.Які граматичні категорії характерні для прикметника? 

рід, число, відмінок 

вид, особа, рід 

час, число, рід 

спосіб, особа, число 
 

3.Яка частина мови вказує на діючий стан? 

іменник 

займенник 

числівник 

дієслово 



 

4.Які граматичні категорії характерні для дієслова? 

число, відмінок, вид, відміна 

особа, число, відмінок, рід 

рід, число, відмінок, особа 

вид, час, особа, стан, спосіб 

 

5.За якими критеріями виокремлюються частини мови? 

інтонаційний, словотвірний, стилістичний 

смисловий, морфологічний, синтаксичний 

стилістичний, інтонаційний, смисловий 

синтаксичний, словотвірний, стилістичний 

 

6.Як називається частина мови, що вказує на ознаку предмета? 

числівник 

іменник 

прикметник 

займенник 

 

7.Як називається явище переходу з однієї частини мови в іншу? 

субстантивацією 

ад’єктивацією 

прономіналізація 

адвербіалізація 

 

8.Яка частина мови є незмінюваною? 

іменник 

прислівник 

числівник 

займенник 

 

9.Яка частина мови може узагальнено вказувати на предмети та ознаки? 

іменник 

прикметник 

прислівник 

займенник 
 

10.Які частини мови є службовими? 

прийменники, сполучники, частки 

прийменники, сполучники, частки, вигуки 

сполучники, частки, вигуки 

прийменники, сполучники, вигуки 

 

11.Як називається розділ мовознавство, що вивчає частини мови? 

лексикологія 

морфологія 

синтаксис 



фразеологія 

 

12.Як називається розділ мовознавства, що вивчає словосполучення та речення? 

лексикологія 

стилістика 

морфологія 

синтаксис 

 

13.Які основні одиниці синтаксису: 

словосполучення, надфразна єдність 

словосполучення, речення, надфразна єдність 

словосполучення, речення 

речення, надфразна єдність 

 

14.Яким зв’язком поєднуються слова в словосполученні? 

сурядним 

приляганням 

підрядним 

лексико-граматичним 

 

15.Яка синтаксична одиниця характеризується семантикою та інтонаційною 

завершеністю? 

надфразна єдність 

речення 

словосполучення 

другорядні члени речення 

16.Різновидом якого речення за метою висловлення є риторичне речення? 

розповідне 

питальне 

спонукальне 

окличне 

 

17.Які речення за метою висловлення є найбільш поширеним типом в українській 

мові? 

розповідні 

питальні 

спонукальні 

окличні 

 

18.Яке складне речення має одну з предикативних частин залежну від іншої? 

безсполучникове 

складносурядне 

складнопідрядне 

складна синтаксична єдність 

 

Середній рівень 

 



Закриті питання (7 шт.) 

Виберіть правильний варіант 

 

1.Як називається граматична категорія дієслова, яка виражає відношення дії чи 

стану дійсності, встановлене мовцем як реальне або ірреальне? 

категорія стану 

категорія виду 

категорія способу 

категорія часу 

 

2.Відношення дії дієслова до моменту повідомлення про неї або іншої дії, є: 

категорія часу 

категорія перехідності/неперехідності 

категорія стану 

категорія виду 

категорія способу 

 

3.Які частини мови охоплюють явища переходу з однієї частини мови в іншу? 

самостійні частини мови 

службові слова і вигук 

усі частини мови 

іменні частини  мови  

 

4.У якому рядку всі іменники чоловічого роду? 

манжета, хлоп’я, пустеля, прихвостень 

розвій, кефаль, приязнь, ситець 

дріб, степ, тюль, тюлень 

біль, воєвода, Сибір, неук 

 

5.Прикметники, які містять повну нестягнену форму: 

змінюються за родами, числами, відмінками 

можливі лише в називному (знахідному) відмінку однини чоловічого роду 

можливі лише в називному відмінку однини жіночого та середнього роду та в 

називному відмінку множини 

можливі в усіх формах роду й числа 

 

6.У якому рядку всі прикметники є якісні? 

білий, теплий, рішучий, веселий, якісний 

джерельний, тямущий, сумний, лисий, старанний 

риб’ячий, далекий, сталий, упертий, сонний 

відважний, кмітливий, осінній, пінний, дешевий 

 

7.У якому рядку всі займенники є неозначені? 

хтозна-що, з будь-ким, ніщо, ми, ваш 

хтось, будь на кому, бозна з ким, комусь, що-небудь  

тебе, себе, ця, наш, той 

котрий-небудь, казна-чий, ніхто, всякий, хтось, 



 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (5 шт.) 

Виберіть правильні варіанти 

 

1.Виберіть граматичні категорії, які характерні для дієслів? 

категорія роду 

категорія стану 

категорія відмінку  

категорія часу  

категорія числа 

категорія особи 

категорія способу 

категорія перехідності/неперехідності 

 

2.Які критерії розрізняють службові слова? 

семантичне значення 

морфологічні особливості 

різні функції в реченні 

особливості морфемного оформлення 

синтаксична роль 

граматичні показники  

 

3.Як класифікуються речення за структурними ознаками? 

просте речення 

просте ускладнене речення 

складне речення 

складносурядне речення 

складнопідрядне речення 

складне синтаксичне ціле 

 

4.Виберіть найістотніші ознаки, які характерні для складного речення, з 

представлених нижче: 

лексичні елементи 

поліпредикативність  

порядок розташування 

особлива структурна схема 

семантична й інформаційна завершеність 

 

 

5.Які основні групи речень виокремлюють серед сполучникових складних речень? 

відкриті 

закриті 

ускладнені прості 

складносурядні 

складнопідрядні 

складні синтаксичні конструкції 

 



Тестові завдання з простою відповіддю (3 шт.) 

Напишіть правильну відповідь 

 

1.Особлива частина мови, яка виражає емоції, волевиявлення та елюенти думки – 

це? 

вигук 

 

2.Скільки другорядних членів речення виділено в сучасних посібниках для шкіл? 

три 

 

3.Складне речення, утворене з двох або більше предикатних частин, об’єднаних 

між собою за принципом рівнозначності в єдине семантичне, граматичне й 

інтонаційне ціле – це? 

сурядне речення 

                                                        Високий рівень 

Закриті питання (5 шт.) 

 

1.Які граматичні категорії характерні для повнозначних змінних частин мови? 

рід, число, відмінок 
вид, особа, рід 

час, число, рід 

спосіб, особа, число 

2.За якими критеріями виокремлюються частини мови? 

інтонаційний, словотвірний 

смисловий, морфологічний, синтаксичний 

стилістичний, інтонаційний, смисловий 

синтаксичний, словотвірний , стилістичний 

3.За якими критеріями розрізняють службові слова (прийменник, сполучник, 

частку)? 

лексичним значенням, морфологічними особливостями 

різними функціями в реченні 

особливості  морфемного оформлення , синтаксичною роллю 

граматичними показниками, різними функціями в реченні 

4.Службова частина мови яка надає реченню додаткового  відмінку або служить 

засобом творення форм слів та похідних слів, називається? 

сполучник 

частка 
прийменник 

вигук 

5.Складне речення, у якому предикативні частини з’єднуються интонайфєю , без 

сполучників, називається? 

ускладнене просте речення 

безсполучникове складне речення 



складносурядне речення 

складнопідрядне речення 

 

Тестові завдання закритого типу з множинним вибором (5 шт.) 

1.Які сполучення слів не є словосполученням? 

приготуватися до зустрічі 

бити байдики 

розпускаються бруньки  

хмарний день 

2.Які складні речення належать до складнопідрядних речень розчленованої  

структури? 

складнопідрядні речення з підрядними часу 

складнопідрядні з’ясувальні речення 

складнопідрядні речення з підрядними місця 

складнопідрядні речення з підрядними мети 

складнопідрядні речення з підрядними причини 
складнопідрядні речення з підрядними значеннями 

складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 

складнопідрядні порівняльні речення 

3.В якому словосполученні головне і залежне слово пов’язані зв’язком керування? 

українське кіно 

плести вінок 

недалеко від матері 

останній з них  
здатний працювати 

вміння відпочивати 

4.На які групи поділяються за змістом номінативні речення? 

генітиві  

описові  

вказівні  

вокативні  

оклично-номінативні 

власне – номінативні 

5.Які загальні умови відокремлення другорядних членів речення? 

ступінь обтяження члена речення залежними словами 

уточнювальний характер одного члена речення щодо іншого 

семантичне навантаження члена речення, що зумовлює відокремлення  
близькість неоднакових за синтаксичною функцією членів речення 

порядок слів, від якого залежить відокремлення 

Тестові завдання з простою відповіддю (5 шт.) 

 

1.Конструкції які передають різні способи передачі мовлення чи думок якоїсь 

особи, що включаються в авторську розповідь, називають:  

конструкції з чужим мовленням  



 

2.Розгорнутий вислів, що за змістом, та інтонацією розподіляється на дві 

врівноважені частини й характеризується єдністю змісту та інтонації, називається? 

періодом 

 

3.Як називається речення, якщо структурну основу речення становлять два головні 

члени? 

двоскладним 

 

4.Скільки предикативних центрів має просте речення? 

один 

 

5. Як відмінюються складні кількісні числівники? 

відмінюється кожна частина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


