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перелік наукової літератури, система вправ для домашнього
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Передмова
Основною метою навчання рідної мови є забезпечення всебічної
мовленнєвої компетенції. При цьому особливого значення набуває
розгляд функціонування мовних одиниць на різних рівнях, зокрема й на
морфологічному.
Пропонований посібник укладено згідно з програмою курсу «Сучасна
українська літературна мова. Морфологія», який вивчається на філологічних факультетах вищих навчальних закладів.
Лабораторні заняття з морфології сучасної української літературної мови передбачають закріплення і поглиблення набутих студентами
знань, а також самостійну роботу над формуванням навичок аналізу
мовних явищ, засвоєнням методики лінгвістичного аналізу. Саме цим
зумовлена необхідність подання у збірнику різних вправ і завдань, призначених не лише закріпити і поглибити теоретичні знання з морфології,
а й розвинути логічне мислення, пробудити лінгвістичну інтуїцію та
дослідницькі здібності студентів.
У навчальному посібнику головна увага зосереджується на дискусійних питаннях граматики української мови: сучасна класифікація
частин мови, визначення морфологічного статусу числівника і займенника, тлумачення різних перехідних явищ у системі морфології,
місце дієслівних форм у системі частин мови, лінгвістичний статус
службових слів тощо.
Запропонована праця сприятиме ефектив
ному засвоєнню курсу
морфології. До кожної з тем, крім плану і рекомендованої літератури,
подається система різноманітних вправ проблемно-пошукового характеру з урахуванням найновіших досягнень лінгводидактики, а також
перелік контрольних запитань, які виявили б рівень знань студентів.
Система вправ ґрунтується на принципі розгляду мови як цілісної структури, всі одиниці якої перебувають у складних системних
зв’язках і відношеннях. Тому у збірнику є чимало завдань з орфографії,
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стилістики, розвитку мовлення, які рекомендуються для аудиторного
виконання і домашнього.
Значна частина вправ виконується на матеріалі суцільних текстів
або окремих речень з художньої літератури чи публіцистики.
З метою перевірки знань, умінь і навичок з морфології розроблено
завдання тестового модуля, які передбачають комп’ютерне опитування студентів, що є ефективним способом перевірки вивченого.
У тестах є різні завдання, залежно від їх функціонального призначення,
в тому числі як теоретичного, так і практичного характеру. Загалом
збірник зорієнтований на організацію індивідуальної роботи студентів.
Вважаємо, що використання пропонованої праці допоможе активізувати роботу студентів з метою всебічного і глибокого вивчення
морфологічних явищ рідної мови.
Матеріал апробовано у навчальній роботі зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка.

Лабораторне заняття №1

Граматика.
Основні поняття граматики
Теоретичні питання:
1. Граматика як розділ мовознавства. Предмет і завдання морфології.
2. Основні поняття граматики:
а) граматичне значення;
б) граматична форма;
в) граматична категорія.
3. Основні способи і засоби вираження граматичних значень.

Література:
1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. — К.: Либідь, 1993. — С. 5–14.
2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української
мови: Академ. граматика укр. мови. — К.: Унів. вид-во «Пульсари»,
2004. — С. 28–31, 40–43.
3. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна
мова. Морфологія. Синтаксис. — К.: Вища шк., 1989. — С. 3–9.
4. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. — К.: ВЦ «Академія», 2004. — С. 9–20.
5. Жовтобрюх М.А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної
мови. — К.: Вища шк., 1972. — С. 181–189.
6. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. —
Донецьк: ДонДУ, 1996. — 437 с.
7. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. — Видання друге, уточнене й доповнене. — Вінниця: Поділля-2000,
2003. — С. 5–98.
8. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. — К.: Вища
шк., 1994. — С. 188–193.
9. Сучасна українська літературна мова. Морфологія/ За ред. І.К. Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969. — С. 15–22.
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Завдання для самостійної роботи:
1. Законспектуйте статті: Кушлик О.П. Комплексне визначення частиномов
ного статусу «перехідних» одиниць //Мовознавство. — 1997. — №4–
5. – С. 45–49; Авдєєва С.Л. Морфологічна парадигма української мови
//Українська мова. — 2003. — №3–4. — С. 65–76.
2. Які слова у наведених реченнях мають граматичне і лексичне значення?
З’ясуйте ці значення.
1. Мова — це коштовний скарб, набутий віками нашим народом,
його невичерпне духовне багатство (Панч). 2. І ластівки мені співали
про щастя жити на землі (Сос.). 3. Я — українець. З юних літ мене
пісень навчила мати, які чарують цілий світ! (Нех.).
3. Які граматичні категорії можна виявити в результаті аналізу таких пар
слів?
Малювати — малюватися, думаю — думав — думатиму,
поет – поети, виконуючий — виконаний, мій — мого — моєму…,
говорити – сказати, споруджуючи — спорудивши.

Завдання для виконання в аудиторії:
1. Установіть граматичні значення повнозначних слів.
1. Впевнений, що найбільший злочин — підривати віру людини
(Ст.). 2. Наше завдання із кожного слова, із кожної фрази викрешувати іскру (Панч). 3. І плакати — це також щастя (Ол.).
2. Назвіть способи і засоби вираження граматичних значень слова, охарактеризуйте їх у кожному конкретному випадку.
Побудував — побудував би, зими' — зи' ми, äîëîí³ — íà äîëîí³,
ëîìèòè — çëàìàòè, ìóäðèé — ìóäð³øèé, ïðèë³òàòè — ïðèëåò³òè,
ñêëèêа' òè — ñêëи' êàòè, ìè — íàñ, âäàëèé — á³ëüø âäàëèé, ñï³âàº —
õàé ñï³âàº, ñòåëèòè — çàñòåëèòè.
Óñï³õ ñóïðîâîäæóº íàñòð³é. Íàñòð³é ñóïðîâîäæóº óñï³õ.
3.	Ç ïîäàíèõ ðå÷åíü âèïèø³òü ïðèêëàäè ñèíòåòè÷íèõ ³ àíàë³òè÷íèõ ãðàìàòè÷íèõ
ôîðì çì³ííèõ ñë³â. Íàçâ³òü, ÿê³ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ âîíè âèðàæàþòü.
1. À ÿêå æèòòÿ íàñòàëî á, ÿêáè êîæåí âêðàé íåîáõ³äíèé áóâ
ëþäÿì (Çàãð.). 2. Íåõàé öâ³òóòü ïðî òåáå ñï³âè, òåáå ëþáëþ áåç
êðàþ ÿ, ì³é êðàé âåñåëèé ³ ùàñëèâèé, Â³ò÷èçíî çîðÿíà ìîÿ (Ñîñ.).
3. Ñëóõàþ÷è ïðî æèòòÿ âèäàòíèõ ëþäåé, ñàì õî÷åø ñòàòè
ñèëüí³øèì (Ìóøê.). 4. ß íà âáîã³ì ñóìí³ì ïåðåëîç³ áóäó ñ³ÿòü
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áàðâèñò³ êâ³òêè (Ëеся Óêð.). 5. Âîðîãà íå ãí³âè, íàï³é, íàêîðìè, ³ íà
äîðîãó õë³áà-ñîë³ äàé (Í. òâ.).
4. Ï³ä ÿê³ ãðàìàòè÷í³ êàòåãîð³¿ ï³äâîäÿòüñÿ íàâåäåí³ ðÿäè ñë³â?
1. Äåêëàìóþ, äåêëàìóºø, äåêëàìóº…
2. Âèð³ñ, âèðîñëà, âèðîñëî.
3. Òðåò³é, òðåòüîãî, òðåòüîìó…
4. Ïàäàº, ïàäàâ áè, õàé ïàäàº.
5. Íàø — íàø³, ó÷åíü — ó÷í³, ì³ðÿþ — ì³ðÿºìî.
6. Ìàíäðóþ, ìàíäðóâàâ, áóäó ìàíäðóâàòè.
5. Âèçíà÷òå ñïîñîáè ³ çàñîáè âèðàæåííÿ ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü çà ïîäàíîþ
ñõåìîþ.
Çðàçîê:	Çàãëÿäàº â øèáêó êàçêà ñèâèìè î÷èìà… (Ñèì.).
Ñëîâî

Ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ

Ñïîñîáè âèðàæåííÿ
Çàñîáè
ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü âèðàæåííÿ

êàçêà

íàçèâíèé â³äì³íîê, îäíè ñèíòåòè÷íèé
íà, æ³íî÷èé ð³ä

ôëåêñ³ÿ -à

çàãëÿäàº

òðåòÿ îñîáà, îäíèíà, òåïå ñèíòåòè÷íèé
ð³øí³é ÷àñ, ä³éñíèé ñïîñ³á,
íåäîêîíàíèé âèä

ôëåêñ³ÿ -º,
ñóô³êñ -à-

Äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè öåíòð çåìë³ — öå òå ì³ñöå, äå âîíà æèâå. Êóäè
á âàñ íå çàíåñëà äîëÿ, ïî ÿêèõ øëÿõàõ-äîðîãàõ íå íîñèëè á âàñ íîãè,
â ÿê³ êðà¿, íà ÿê³ á ìîðÿ íå çàâåëà âàñ íåîáõ³äí³ñòü ÷è äîïèòëèâ³ñòü,
âè âñå îäíî âåñü ÷àñ ìð³ÿòèìåòå ïðî òå ì³ñöå, äå ëåæèòü ñàìå âàø
öåíòð ïëàíåòè. Ð³äíà õàòà çàâæäè òÿãíå äî ñåáå.
				
Þ. Çáàíàöüêèé

Êîíòðîëüí³ заïèòàííÿ:
1. Ùî âèâ÷àº ìîðôîëîã³ÿ?
2.	Îõàðàêòåðèçóéòå ñóòí³ñòü ëåêñè÷íîãî ³ ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ ñëîâà.
Ùî ñï³ëüíîãî ³ â³äì³ííîãî ì³æ ëåêñè÷íèì ³ ãðàìàòè÷íèì çíà÷åííÿì?
3.	ßê³ ñëîâà âèðàæàþòü ëèøå ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ?
4.	×è ìîæå îäíå ³ òå æ ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ âèðàæàòèñÿ ð³çíèìè ãðàìà
òè÷íèìè ôîðìàìè?
5. ×è ìîæå îäíà ³ òà æ ãðàìàòè÷íà ôîðìà âèðàæàòè ð³çí³ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ?
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Завдання для самостійної роботи:
1. Законспектуйте статті: Кушлик О.П. Комплексне визначення частиномов
ного статусу «перехідних» одиниць //Мовознавство. — 1997. — №4–
5. – С. 45–49; Авдєєва С.Л. Морфологічна парадигма української мови
//Українська мова. — 2003. — №3–4. — С. 65–76.
2. Які слова у наведених реченнях мають граматичне і лексичне значення?
З’ясуйте ці значення.
1. Мова — це коштовний скарб, набутий віками нашим народом,
його невичерпне духовне багатство (Панч). 2. І ластівки мені співали
про щастя жити на землі (Сос.). 3. Я — українець. З юних літ мене
пісень навчила мати, які чарують цілий світ! (Нех.).
3. Які граматичні категорії можна виявити в результаті аналізу таких пар
слів?
Малювати — малюватися, думаю — думав — думатиму,
поет – поети, виконуючий — виконаний, мій — мого — моєму…,
говорити – сказати, споруджуючи — спорудивши.

Завдання для виконання в аудиторії:
1. Установіть граматичні значення повнозначних слів.
1. Впевнений, що найбільший злочин — підривати віру людини
(Ст.). 2. Наше завдання із кожного слова, із кожної фрази викрешувати іскру (Панч). 3. І плакати — це також щастя (Ол.).
2. Назвіть способи і засоби вираження граматичних значень слова, охарактеризуйте їх у кожному конкретному випадку.
Побудував — побудував би, зими' — зи' ми, äîëîí³ — íà äîëîí³,
ëîìèòè — çëàìàòè, ìóäðèé — ìóäð³øèé, ïðèë³òàòè — ïðèëåò³òè,
ñêëèêа' òè — ñêëи' êàòè, ìè — íàñ, âäàëèé — á³ëüø âäàëèé, ñï³âàº —
õàé ñï³âàº, ñòåëèòè — çàñòåëèòè.
Óñï³õ ñóïðîâîäæóº íàñòð³é. Íàñòð³é ñóïðîâîäæóº óñï³õ.
3.	Ç ïîäàíèõ ðå÷åíü âèïèø³òü ïðèêëàäè ñèíòåòè÷íèõ ³ àíàë³òè÷íèõ ãðàìàòè÷íèõ
ôîðì çì³ííèõ ñë³â. Íàçâ³òü, ÿê³ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ âîíè âèðàæàþòü.
1. À ÿêå æèòòÿ íàñòàëî á, ÿêáè êîæåí âêðàé íåîáõ³äíèé áóâ
ëþäÿì (Çàãð.). 2. Íåõàé öâ³òóòü ïðî òåáå ñï³âè, òåáå ëþáëþ áåç
êðàþ ÿ, ì³é êðàé âåñåëèé ³ ùàñëèâèé, Â³ò÷èçíî çîðÿíà ìîÿ (Ñîñ.).
3. Ñëóõàþ÷è ïðî æèòòÿ âèäàòíèõ ëþäåé, ñàì õî÷åø ñòàòè
ñèëüí³øèì (Ìóøê.). 4. ß íà âáîã³ì ñóìí³ì ïåðåëîç³ áóäó ñ³ÿòü
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áàðâèñò³ êâ³òêè (Ëеся Óêð.). 5. Âîðîãà íå ãí³âè, íàï³é, íàêîðìè, ³ íà
äîðîãó õë³áà-ñîë³ äàé (Í. òâ.).
4. Ï³ä ÿê³ ãðàìàòè÷í³ êàòåãîð³¿ ï³äâîäÿòüñÿ íàâåäåí³ ðÿäè ñë³â?
1. Äåêëàìóþ, äåêëàìóºø, äåêëàìóº…
2. Âèð³ñ, âèðîñëà, âèðîñëî.
3. Òðåò³é, òðåòüîãî, òðåòüîìó…
4. Ïàäàº, ïàäàâ áè, õàé ïàäàº.
5. Íàø — íàø³, ó÷åíü — ó÷í³, ì³ðÿþ — ì³ðÿºìî.
6. Ìàíäðóþ, ìàíäðóâàâ, áóäó ìàíäðóâàòè.
5. Âèçíà÷òå ñïîñîáè ³ çàñîáè âèðàæåííÿ ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü çà ïîäàíîþ
ñõåìîþ.
Çðàçîê:	Çàãëÿäàº â øèáêó êàçêà ñèâèìè î÷èìà… (Ñèì.).
Ñëîâî

Ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ

Ñïîñîáè âèðàæåííÿ
Çàñîáè
ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü âèðàæåííÿ

êàçêà

íàçèâíèé â³äì³íîê, îäíè ñèíòåòè÷íèé
íà, æ³íî÷èé ð³ä

ôëåêñ³ÿ -à

çàãëÿäàº

òðåòÿ îñîáà, îäíèíà, òåïå ñèíòåòè÷íèé
ð³øí³é ÷àñ, ä³éñíèé ñïîñ³á,
íåäîêîíàíèé âèä

ôëåêñ³ÿ -º,
ñóô³êñ -à-

Äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè öåíòð çåìë³ — öå òå ì³ñöå, äå âîíà æèâå. Êóäè
á âàñ íå çàíåñëà äîëÿ, ïî ÿêèõ øëÿõàõ-äîðîãàõ íå íîñèëè á âàñ íîãè,
â ÿê³ êðà¿, íà ÿê³ á ìîðÿ íå çàâåëà âàñ íåîáõ³äí³ñòü ÷è äîïèòëèâ³ñòü,
âè âñå îäíî âåñü ÷àñ ìð³ÿòèìåòå ïðî òå ì³ñöå, äå ëåæèòü ñàìå âàø
öåíòð ïëàíåòè. Ð³äíà õàòà çàâæäè òÿãíå äî ñåáå.
				
Þ. Çáàíàöüêèé

Êîíòðîëüí³ заïèòàííÿ:
1. Ùî âèâ÷àº ìîðôîëîã³ÿ?
2.	Îõàðàêòåðèçóéòå ñóòí³ñòü ëåêñè÷íîãî ³ ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ ñëîâà.
Ùî ñï³ëüíîãî ³ â³äì³ííîãî ì³æ ëåêñè÷íèì ³ ãðàìàòè÷íèì çíà÷åííÿì?
3.	ßê³ ñëîâà âèðàæàþòü ëèøå ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ?
4.	×è ìîæå îäíå ³ òå æ ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ âèðàæàòèñÿ ð³çíèìè ãðàìà
òè÷íèìè ôîðìàìè?
5. ×è ìîæå îäíà ³ òà æ ãðàìàòè÷íà ôîðìà âèðàæàòè ð³çí³ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ?
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6.	Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîâíèõ çàñîá³â âèðàæàþòüñÿ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ
â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
7.	Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü ì³æ ñèíòåòè÷íèì ³ àíàë³òè÷íèì ñïîñîáàìè âèðàæåííÿ
ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü?
8. Ùî òàêå ãðàìàòè÷íà êàòåãîð³ÿ? ßê³ êàòåãîð³¿ âëàñòèâ³ óêðà¿íñüê³é ìîâ³?
9. Ùî òàêå ïàðàäèãìà? ßê³ áóâàþòü ïàðàäèãìè?

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Çàêîíñïåêòóéòå ñòàòò³: Æîâòîáðþõ Ì.À. Ñèñòåìà ÷àñòèí ìîâè â óêðà¿íñü
ê³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òðàäèö³¿ // Ìîâîçíàâñòâî. — 1993. — ¹3. — Ñ. 3–12;
Êàðïåíêî Þ.Î. Ùå ðàç ïðî êðèòåð³¿ âèä³ëåííÿ ÷àñòèí ìîâè // Ìîâîçíàâ
ñòâî. — 2001. — ¹3. — Ñ. 76–80.
2. Ó ïîäàíîìó òåêñò³ âèä³ë³òü ïîâíîçíà÷í³ ³ íåïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè.
Çà ÿêîþ îçíàêîþ âîíè ðîçð³çíÿþòüñÿ?

Лабораторне заняття №2

×àñòèíè ìîâè
Òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ:
1.
2.
3.
4.

Ïîíÿòòÿ ïðî ÷àñòèíè ìîâè òà êðèòåð³¿ ¿õ âèä³ëåííÿ.
Ç ³ñòîð³¿ âèâ÷åííÿ ÷àñòèí ìîâè.
Êëàñèô³êàö³ÿ ÷àñòèí ìîâè ó ñó÷àñí³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òåîð³¿.
Ïåðåõ³ä ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.

Ë³òåðàòóðà:
1.	Áåçïîÿñêî Î.Ê., Ãîðîäåíñüêà Ê.Ã., Ðóñàí³âñüêèé Â.Ì. Ãðàìàòèêà
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ìîðôîëîã³ÿ. — Ê.: Ëèá³äü, 1993. — Ñ. 10–15.
2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української
мови: Академ. граматика укр. мови. — К.: Унів. вид-во «Пульсари»,
2004. — С. 7–43.
3.	Âèõîâàíåöü ².Ð. ×àñòèíè ìîâè â ñåìàíòèêî-ãðàìàòè÷íîìó àñïåêò³. — Ê.:
Íàóê. äóìêà, 1988. — Ñ. 5–40.
4. 	Âîëîõ Î.Ò., ×åìåðèñîâ Ì.Ò., ×åðíîâ ª.². Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà
ìîâà. Ìîðôîëîã³ÿ. Ñèíòàêñèñ. — Ê.: Âèùà øê., 1989. — Ñ. 14–25.
5. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. — К.: ВЦ «Академія», 2004. — С. 20–31.
6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. — Видання друге, уточнене й доповнене. — Вінниця: Поділля-2000,
2003. — С. 99–150.
7.	Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ìîâà/ Ìîðôîëîã³ÿ. Çà ðåä. ².Ê. Á³ëî
ä³äà. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1969. — Ñ. 23–30.
8.	Æîâòîáðþõ Ì.À., Êóëèê Á.Ì. Êóðñ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ìîâè. — Ê.: Âèùà øê., 1972. — Ñ. 200–204.
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Êîëè á ÿ çíàâ, ùî ðîçëó÷óñü ç òîáîþ,
Î êðàþ ì³é, î çåìëåíüêî ñâÿòà,
Ùî ÿ, îòðóºíèé æóðáîþ,
Â ñâ³òàõ áëóêàòèìó ë³òà.
Êîëè á ÿ çíàâ ïðî ìóêè ëþò³,
Ïðî ñì³õ ³ ãëóì íà ÷óæèí³,
Ùî â ìåíå áóäóòü ðóêè ñêóò³
² â ìóðè çàìêíåí³ ï³ñí³, –
ß ïîïðîùàâñÿ á õî÷ ç òîáîþ,
Äî ëîíà ð³äíîãî ïðèïàâ,
Ïðèñëóõàâñÿ á äî øóìó òðàâ
² çíèê…
Í³! íå ï³øîâ áè ÿ ç ãàíüáîþ
Øóêàòü ãàíüáè íà ÷óæèí³…
Íà õðåñò?! Îäíàêîâî ìåí³!
				Îлександр Îëåñü
3. Çíàéä³òü ñëîâà, ÿê³ ïåðåéøëè ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó. Ïîÿñí³òü öå
ÿâèùå.
1. Âåñíà ëåäà÷îãî íå ëþáèòü, âîíà ïðîâîðíîãî ãîëóáèòü.
2. Çëîãî ëþäè çàêëþþòü, à äîáðîãî çëèæóòü.
3. Ëåäà÷èé äâ³÷³ ðîáèòü, à ñêóïèé äâ³÷³ ïëàòèòü.
4. Ñèòèé ãîëîäíîãî íå ðîçóì³º.
5. Îäíå — â ïëóã, à ³íøå — â ëóã (Í. òâ.).

Çàâäàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ â àóäèòîð³¿:
1. Ïðîàíàë³çóéòå òåêñò çà â³äíåñåí³ñòþ ñë³â äî ÷àñòèí ìîâè: çà çàãàëüíèì
çíà÷åííÿì (÷àñòèíîìîâíèì), ìîðôîëîã³÷íèìè îçíàêàìè é ìîðôåìíîþ
áóäîâîþ, çà ñèíòàêñè÷íîþ ðîëëþ â ðå÷åíí³.
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6.	Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîâíèõ çàñîá³â âèðàæàþòüñÿ ãðàìàòè÷í³ çíà÷åííÿ
â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
7.	Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü ì³æ ñèíòåòè÷íèì ³ àíàë³òè÷íèì ñïîñîáàìè âèðàæåííÿ
ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü?
8. Ùî òàêå ãðàìàòè÷íà êàòåãîð³ÿ? ßê³ êàòåãîð³¿ âëàñòèâ³ óêðà¿íñüê³é ìîâ³?
9. Ùî òàêå ïàðàäèãìà? ßê³ áóâàþòü ïàðàäèãìè?

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Çàêîíñïåêòóéòå ñòàòò³: Æîâòîáðþõ Ì.À. Ñèñòåìà ÷àñòèí ìîâè â óêðà¿íñü
ê³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òðàäèö³¿ // Ìîâîçíàâñòâî. — 1993. — ¹3. — Ñ. 3–12;
Êàðïåíêî Þ.Î. Ùå ðàç ïðî êðèòåð³¿ âèä³ëåííÿ ÷àñòèí ìîâè // Ìîâîçíàâ
ñòâî. — 2001. — ¹3. — Ñ. 76–80.
2. Ó ïîäàíîìó òåêñò³ âèä³ë³òü ïîâíîçíà÷í³ ³ íåïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè.
Çà ÿêîþ îçíàêîþ âîíè ðîçð³çíÿþòüñÿ?

Лабораторне заняття №2

×àñòèíè ìîâè
Òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ:
1.
2.
3.
4.

Ïîíÿòòÿ ïðî ÷àñòèíè ìîâè òà êðèòåð³¿ ¿õ âèä³ëåííÿ.
Ç ³ñòîð³¿ âèâ÷åííÿ ÷àñòèí ìîâè.
Êëàñèô³êàö³ÿ ÷àñòèí ìîâè ó ñó÷àñí³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òåîð³¿.
Ïåðåõ³ä ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.

Ë³òåðàòóðà:
1.	Áåçïîÿñêî Î.Ê., Ãîðîäåíñüêà Ê.Ã., Ðóñàí³âñüêèé Â.Ì. Ãðàìàòèêà
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ìîðôîëîã³ÿ. — Ê.: Ëèá³äü, 1993. — Ñ. 10–15.
2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української
мови: Академ. граматика укр. мови. — К.: Унів. вид-во «Пульсари»,
2004. — С. 7–43.
3.	Âèõîâàíåöü ².Ð. ×àñòèíè ìîâè â ñåìàíòèêî-ãðàìàòè÷íîìó àñïåêò³. — Ê.:
Íàóê. äóìêà, 1988. — Ñ. 5–40.
4. 	Âîëîõ Î.Ò., ×åìåðèñîâ Ì.Ò., ×åðíîâ ª.². Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà
ìîâà. Ìîðôîëîã³ÿ. Ñèíòàêñèñ. — Ê.: Âèùà øê., 1989. — Ñ. 14–25.
5. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. — К.: ВЦ «Академія», 2004. — С. 20–31.
6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. — Видання друге, уточнене й доповнене. — Вінниця: Поділля-2000,
2003. — С. 99–150.
7.	Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ìîâà/ Ìîðôîëîã³ÿ. Çà ðåä. ².Ê. Á³ëî
ä³äà. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1969. — Ñ. 23–30.
8.	Æîâòîáðþõ Ì.À., Êóëèê Á.Ì. Êóðñ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ìîâè. — Ê.: Âèùà øê., 1972. — Ñ. 200–204.
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Êîëè á ÿ çíàâ, ùî ðîçëó÷óñü ç òîáîþ,
Î êðàþ ì³é, î çåìëåíüêî ñâÿòà,
Ùî ÿ, îòðóºíèé æóðáîþ,
Â ñâ³òàõ áëóêàòèìó ë³òà.
Êîëè á ÿ çíàâ ïðî ìóêè ëþò³,
Ïðî ñì³õ ³ ãëóì íà ÷óæèí³,
Ùî â ìåíå áóäóòü ðóêè ñêóò³
² â ìóðè çàìêíåí³ ï³ñí³, –
ß ïîïðîùàâñÿ á õî÷ ç òîáîþ,
Äî ëîíà ð³äíîãî ïðèïàâ,
Ïðèñëóõàâñÿ á äî øóìó òðàâ
² çíèê…
Í³! íå ï³øîâ áè ÿ ç ãàíüáîþ
Øóêàòü ãàíüáè íà ÷óæèí³…
Íà õðåñò?! Îäíàêîâî ìåí³!
				Îлександр Îëåñü
3. Çíàéä³òü ñëîâà, ÿê³ ïåðåéøëè ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó. Ïîÿñí³òü öå
ÿâèùå.
1. Âåñíà ëåäà÷îãî íå ëþáèòü, âîíà ïðîâîðíîãî ãîëóáèòü.
2. Çëîãî ëþäè çàêëþþòü, à äîáðîãî çëèæóòü.
3. Ëåäà÷èé äâ³÷³ ðîáèòü, à ñêóïèé äâ³÷³ ïëàòèòü.
4. Ñèòèé ãîëîäíîãî íå ðîçóì³º.
5. Îäíå — â ïëóã, à ³íøå — â ëóã (Í. òâ.).

Çàâäàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ â àóäèòîð³¿:
1. Ïðîàíàë³çóéòå òåêñò çà â³äíåñåí³ñòþ ñë³â äî ÷àñòèí ìîâè: çà çàãàëüíèì
çíà÷åííÿì (÷àñòèíîìîâíèì), ìîðôîëîã³÷íèìè îçíàêàìè é ìîðôåìíîþ
áóäîâîþ, çà ñèíòàêñè÷íîþ ðîëëþ â ðå÷åíí³.
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Òåðïè, òåðïè — òåðïåöü òåáå øë³ôóº,
ñòàëèòü òâ³é äóõ — îòîæ òåðïè, òåðïè.
Í³õòî òåáå â íåäîë³ íå âðÿòóº,
í³õòî é íå ç³á’º ç âëàñíî¿ òðîïè.
Íà í³é ³ ñò³é, ³ ñò³é, äîïîêè ñêîíó,
äîïîêè ñâ³òó é ñîíöÿ — ñò³é ³ ñò³é.
Õàé øëÿõ äî ðàþ, ïåêëà ÷è ïîëîíó –
òðèìàéñÿ äàë³ ðîçïà÷ó é íàä³é.
Òîðóé ñâ³é øëÿõ, òîé, ùî òâî¿ì íàçâàâñÿ,
òîé, ùî îáðàâ òåáå, ÿê ïîáðàòèì.
Äî íüîãî çìàëêó òè çàïîâ³äàâñÿ
ñóìíèì îñåðäÿì, ïîãëÿäîì ñóìíèì.
					Â. Ñòóñ
2. Ç’ÿñóéòå, äî ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè íàëåæàòü ñëîâà ñï³ëüíîãî êîðåíÿ.
Ìàëèé, çìàëêó, ïîìàëó, ìàëî; çèìà, çèìîâèé, çèìóâàòè, ïî-çèìî
âîìó, âçèìêó; ï’ÿòèé, ï’ÿòü, ï’ÿòåðî, ï’ÿò³ðêà, ï’ÿòèïîâåðõîâèé,
ï’ÿò³ðíÿ, âï’ÿòå; ïåðåïðàâà, ïåðåïðàâèòè, ïåðåïðàâëåíèé, ïåðåïðà
âèâøè; îõ, îõàòè, îõàííÿ; íàïàì’ÿòü, íà ïàì’ÿòü; â êðàé, âêðàé.
3. Âèä³ë³òü íåïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè, ïîÿñí³òü ¿õню ñëóæáîâó ðîëü.
Ïîåç³ÿ — öå ñâÿòî, ÿê ëþáîâ,
Î, òî íå º ðîçìîâà ïîáóòîâà!
² òî íå º äçâ³íêèé àñîðòèìåíò
Ìåòàôîð ñë³â — íà êîðèñòü ÷è âäîãîäó.
À ùî íå çíàþ. ß ëèø ³íñòðóìåíò,
Â ÿêîìó ïëà÷óòü ñíè ìîãî íàðîäó.
					Ë. Êîñòåíêî
4. ßê³ ñëîâà â íàâåäåíèõ óðèâêàõ ñòîÿòü ïîçà ïðèéíÿòîþ ó øêîë³ êëàñè
ô³êàö³ºþ ÷àñòèí ìîâè?
². Òèõèì ñòðóìî÷êîì,
Ïåðøèì ëèñòî÷êîì,
Ìîæå, çîðåþ ó íåá³,
Ìîæå, ìàëåíüêèì
Äîáðèì çåðíîì
ß ïîâåðíóñÿ äî òåáå,
Çåìëå ðîäþ÷à ìîÿ.
²². Òà øëÿõ äî ïðàâäè òîðíèé ³ êðóòèé,
² ÿ, íàïåâíå, òàêîæ ïàì’ÿòàþ,
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Ùî á³ëèé ñâ³ò íå ò³ëüêè ç äîáðîòè,
Ùî ðóêè ³ ðóéíóþòü, ³ ñòð³ëÿþòü.
					Ã. ×óáà÷
²²². Íå æàëü ìåí³, ùî ÿ òåáå êîõàþ,
 Òà â íàñ äîðîãè ð³çêî ðîç³éøëèñü.
				
Ëеся Óêðà¿íêà
5. Ç’ÿñóéòå ÿâèùà ïåðåõîäó âèä³ëåíèõ ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.
1. Ðàä áóâ [Àíäð³é] æèòè áëèçüêî áàòüêà, ÿêîãî ëþáèâ ³ ïî
âàæàâ (Ôð.). 2. Æèâèé ïðî æèâå é äóìàº. 3. Ñì³ëèâîãî é êóëÿ
íå áåðå (Í. òâ.). 4. Òîìó äîëÿ çàïðîäàëà Îä êðàþ äî êðàþ, À äðóãîìó
îñòàâèëà Òå, äå çàõîâàþòü. 5. Ñèäèòü áàòüêî ê³íåöü ñòîëà, íà
ðóêè ñõèëèâñÿ. 6. ßê òîïîëÿ, ñòàëà â ïîë³, Ïðè áèò³é äîðîç³. 7. Í³áè
â õàò³, Íà õîëîä³ ñåðäåøíà ìàòè Ï³ä òèíîì, çíàé ñîá³, ñèäèòü
(Øåâ÷.). 8. Ò³ëüêè «òàê» ÷è «í³», «çà» ÷è «ïðîòè» ìàëî ñüîãîäí³
ñåíñ (Çàãð.). 9. Äàëåêà íàì ïóòü, àëå ìè íå îäí³ (Ñîñ.). 10. Áóðÿê...
íà äîðîç³ íå ðîñòå, à âñå â îãîðîä³ (Н. тв.). 11. Ïòèöÿ ñïóñêàëàñÿ
óñå íèæ÷å òà íèæ÷å (Íå÷.-Ëåâ.). 12. Ìîÿ õâàëà æèâèì, ÿê ³ ïîìåðëèì,
îòèì áîðöÿì çà áóäóùå Ðóñ³ (Ãðàá.).
6. Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ, â ÿêèõ áè ïðîñòåæóâàëèñü ÿâèùà ïåðåõîäó ç îäí³º¿
÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.

Êîíòðîëüí³ заïèòàííÿ:
1. Ùî òàêå ÷àñòèíè ìîâè? ßê³ îñíîâí³ êàòåãîð³àëüí³ îçíàêè ÷àñòèí ìîâè?
2.	Ðîçêðèéòå ñóòü íàÿâíèõ ó ñó÷àñí³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òåîð³¿ äâîõ ï³äõîä³â äî
êëàñèô³êàö³¿ ÷àñòèí ìîâè.
3.	ßêèé âíåñîê Â. Â. Âèíîãðàäîâà òà ². Ê. Êó÷åðåíêà ó ðîçâèòîê òåîð³¿
÷àñòèí ìîâè?
4.	Äîâåä³òü ïðàâîì³ðí³ñòü ïîä³ëó ÷àñòèí ìîâè íà ïîâíîçíà÷í³ ³ íåïîâíîçíà÷í³.
Îá´ðóíòóéòå ë³íãâ³ñòè÷íèé ñòàòóñ ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè.
5.	ßêå ì³ñöå â ñèñòåì³ ÷àñòèí ìîâè ïîñ³äàþòü ñëîâà êàòåãîð³¿ ñòàíó,
ìîäàëüí³ ñëîâà ³ âèãóêè?
6.	Ç’ÿñóéòå íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ÿâèùå ïåðåõîäó ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè
ìîâè â ³íøó.
7. Ùî òàêå ñèíòàãìà? Ç’ÿñóéòå ïîíÿòòÿ ïàðàäèãìàòè÷íèõ ³ ñèíòàãìàòè÷íèõ
â³äíîøåíü.
8. ßêó ñèñòåìó ÷àñòèí ìîâè ðîçãëÿäàº øê³ëüíà ãðàìàòèêà?
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Òåðïè, òåðïè — òåðïåöü òåáå øë³ôóº,
ñòàëèòü òâ³é äóõ — îòîæ òåðïè, òåðïè.
Í³õòî òåáå â íåäîë³ íå âðÿòóº,
í³õòî é íå ç³á’º ç âëàñíî¿ òðîïè.
Íà í³é ³ ñò³é, ³ ñò³é, äîïîêè ñêîíó,
äîïîêè ñâ³òó é ñîíöÿ — ñò³é ³ ñò³é.
Õàé øëÿõ äî ðàþ, ïåêëà ÷è ïîëîíó –
òðèìàéñÿ äàë³ ðîçïà÷ó é íàä³é.
Òîðóé ñâ³é øëÿõ, òîé, ùî òâî¿ì íàçâàâñÿ,
òîé, ùî îáðàâ òåáå, ÿê ïîáðàòèì.
Äî íüîãî çìàëêó òè çàïîâ³äàâñÿ
ñóìíèì îñåðäÿì, ïîãëÿäîì ñóìíèì.
					Â. Ñòóñ
2. Ç’ÿñóéòå, äî ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè íàëåæàòü ñëîâà ñï³ëüíîãî êîðåíÿ.
Ìàëèé, çìàëêó, ïîìàëó, ìàëî; çèìà, çèìîâèé, çèìóâàòè, ïî-çèìî
âîìó, âçèìêó; ï’ÿòèé, ï’ÿòü, ï’ÿòåðî, ï’ÿò³ðêà, ï’ÿòèïîâåðõîâèé,
ï’ÿò³ðíÿ, âï’ÿòå; ïåðåïðàâà, ïåðåïðàâèòè, ïåðåïðàâëåíèé, ïåðåïðà
âèâøè; îõ, îõàòè, îõàííÿ; íàïàì’ÿòü, íà ïàì’ÿòü; â êðàé, âêðàé.
3. Âèä³ë³òü íåïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè, ïîÿñí³òü ¿õню ñëóæáîâó ðîëü.
Ïîåç³ÿ — öå ñâÿòî, ÿê ëþáîâ,
Î, òî íå º ðîçìîâà ïîáóòîâà!
² òî íå º äçâ³íêèé àñîðòèìåíò
Ìåòàôîð ñë³â — íà êîðèñòü ÷è âäîãîäó.
À ùî íå çíàþ. ß ëèø ³íñòðóìåíò,
Â ÿêîìó ïëà÷óòü ñíè ìîãî íàðîäó.
					Ë. Êîñòåíêî
4. ßê³ ñëîâà â íàâåäåíèõ óðèâêàõ ñòîÿòü ïîçà ïðèéíÿòîþ ó øêîë³ êëàñè
ô³êàö³ºþ ÷àñòèí ìîâè?
². Òèõèì ñòðóìî÷êîì,
Ïåðøèì ëèñòî÷êîì,
Ìîæå, çîðåþ ó íåá³,
Ìîæå, ìàëåíüêèì
Äîáðèì çåðíîì
ß ïîâåðíóñÿ äî òåáå,
Çåìëå ðîäþ÷à ìîÿ.
²². Òà øëÿõ äî ïðàâäè òîðíèé ³ êðóòèé,
² ÿ, íàïåâíå, òàêîæ ïàì’ÿòàþ,
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Ùî á³ëèé ñâ³ò íå ò³ëüêè ç äîáðîòè,
Ùî ðóêè ³ ðóéíóþòü, ³ ñòð³ëÿþòü.
					Ã. ×óáà÷
²²². Íå æàëü ìåí³, ùî ÿ òåáå êîõàþ,
 Òà â íàñ äîðîãè ð³çêî ðîç³éøëèñü.
				
Ëеся Óêðà¿íêà
5. Ç’ÿñóéòå ÿâèùà ïåðåõîäó âèä³ëåíèõ ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.
1. Ðàä áóâ [Àíäð³é] æèòè áëèçüêî áàòüêà, ÿêîãî ëþáèâ ³ ïî
âàæàâ (Ôð.). 2. Æèâèé ïðî æèâå é äóìàº. 3. Ñì³ëèâîãî é êóëÿ
íå áåðå (Í. òâ.). 4. Òîìó äîëÿ çàïðîäàëà Îä êðàþ äî êðàþ, À äðóãîìó
îñòàâèëà Òå, äå çàõîâàþòü. 5. Ñèäèòü áàòüêî ê³íåöü ñòîëà, íà
ðóêè ñõèëèâñÿ. 6. ßê òîïîëÿ, ñòàëà â ïîë³, Ïðè áèò³é äîðîç³. 7. Í³áè
â õàò³, Íà õîëîä³ ñåðäåøíà ìàòè Ï³ä òèíîì, çíàé ñîá³, ñèäèòü
(Øåâ÷.). 8. Ò³ëüêè «òàê» ÷è «í³», «çà» ÷è «ïðîòè» ìàëî ñüîãîäí³
ñåíñ (Çàãð.). 9. Äàëåêà íàì ïóòü, àëå ìè íå îäí³ (Ñîñ.). 10. Áóðÿê...
íà äîðîç³ íå ðîñòå, à âñå â îãîðîä³ (Н. тв.). 11. Ïòèöÿ ñïóñêàëàñÿ
óñå íèæ÷å òà íèæ÷å (Íå÷.-Ëåâ.). 12. Ìîÿ õâàëà æèâèì, ÿê ³ ïîìåðëèì,
îòèì áîðöÿì çà áóäóùå Ðóñ³ (Ãðàá.).
6. Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ, â ÿêèõ áè ïðîñòåæóâàëèñü ÿâèùà ïåðåõîäó ç îäí³º¿
÷àñòèíè ìîâè â ³íøó.

Êîíòðîëüí³ заïèòàííÿ:
1. Ùî òàêå ÷àñòèíè ìîâè? ßê³ îñíîâí³ êàòåãîð³àëüí³ îçíàêè ÷àñòèí ìîâè?
2.	Ðîçêðèéòå ñóòü íàÿâíèõ ó ñó÷àñí³é ë³íãâ³ñòè÷í³é òåîð³¿ äâîõ ï³äõîä³â äî
êëàñèô³êàö³¿ ÷àñòèí ìîâè.
3.	ßêèé âíåñîê Â. Â. Âèíîãðàäîâà òà ². Ê. Êó÷åðåíêà ó ðîçâèòîê òåîð³¿
÷àñòèí ìîâè?
4.	Äîâåä³òü ïðàâîì³ðí³ñòü ïîä³ëó ÷àñòèí ìîâè íà ïîâíîçíà÷í³ ³ íåïîâíîçíà÷í³.
Îá´ðóíòóéòå ë³íãâ³ñòè÷íèé ñòàòóñ ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè.
5.	ßêå ì³ñöå â ñèñòåì³ ÷àñòèí ìîâè ïîñ³äàþòü ñëîâà êàòåãîð³¿ ñòàíó,
ìîäàëüí³ ñëîâà ³ âèãóêè?
6.	Ç’ÿñóéòå íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ÿâèùå ïåðåõîäó ñë³â ç îäí³º¿ ÷àñòèíè
ìîâè â ³íøó.
7. Ùî òàêå ñèíòàãìà? Ç’ÿñóéòå ïîíÿòòÿ ïàðàäèãìàòè÷íèõ ³ ñèíòàãìàòè÷íèõ
â³äíîøåíü.
8. ßêó ñèñòåìó ÷àñòèí ìîâè ðîçãëÿäàº øê³ëüíà ãðàìàòèêà?
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