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ПЕРЕДМОВА

Курс «Морфеміка і словотвір» є одним із найскладніших курсів 
сучасної української літературної мови, який передбачає вивчення 
і засвоєння теоретичних основ морфеміки, дериватології, морфо-
нології та вироблення практичних умінь і навичок, зокрема вмі-
ти правильно  виконати морфемний, словотвірний аналіз; виявити 
морфонологічні явища, що відбуваються при словотворенні; буду-
вати словотвірні ланцюжки, гнізда тощо. Для цього студенти на-
самперед повинні мати глибоку теоретичну базу, оволодіти необ-
хідним поняттєвим апаратом і вільно застосовувати набуті в про-
цесі вивчення курсу знання при  виконанні практичних завдань.

Методика вищої школи сьогодні виробила різні шляхи і прийо-
ми вивчення тієї чи іншої дисципліни. У сучасній лінгвістиці на-
явні різні способи узагальнення, закріплення та перевірки набу-
тих знань. Поширеним є модульно-рейтингове навчання, вагомим 
компонентом якого є застосування самостійної та індивідуальної 
роботи студентів. 

На допомогу викладачеві та студентам підготовлено пропонова-
ний посібник, який носить практичний характер і передбачає по-
глиблення та закріплення набутих теоретичних знань шляхом са-
моперевірки та самооцінювання. 

Посібник укладено на основі чинної програми навчання сту-
дентів філологічних факультетів. У праці автори запропонували 
50 варіантів самостійних робіт, що об’єднують теоретичні питан-
ня та практичні завдання, частина яких є проблемно-пошукового, 
розвиваючого характеру. Теоретичні питання в основному сфор-
мульовано дискусійно. 

Запропоновані самостійні роботи можуть бути підсумковими, 
заліковими та екзаменаційними. Можна пропонувати виконувати 
їх удома, застосовувати  з метою підготовки до виконання підсум-
кової екзаменаційної роботи, підсумкового тестового контролю. 
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Розв’язання завдань самостійної роботи передбачає виявлення 
тео ретичних знань та вмінь виконувати морфемний та словотвір-
ний аналіз слова, будувати словотвірний ланцюжок, парадигму, 
гніздо. 

У посібнику подано 30 варіантів індивідуальних завдань з мор-
феміки і словотвору, що можна пропонувати студентам як індиві-
дуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) у кінці вивчення курсу.

Ще одним важливим складником цієї праці є тести з курсу. Тес-
тування як об’єктивна й ефективна форма контролю активно за-
стосовується у шкільній і вузівській практиці. До кожного тесто-
вого завдання подано варіанти відповідей. Це дозволить студентам 
самостійно розв’язувати тести й об’єктивно себе оцінювати. 

На допомогу студентові автори підготували зразки морфемного 
та словотвірного аналізу, а також перелік основної та додаткової 
літератури зі словотвору. 

Пропонований посібник можуть використовувати студенти ста-
ціонарної та заочної форм навчання. 

Матеріал посібника апробовано у навчальній роботі зі студентами 
філологічного факультету Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Варіант 1 
1. Охарактеризуйте типи морфем за характером значення.
2. Виявіть і позначте формотворчі суфікси у словах. З’я-

суйте їх роль. 
Наймудріший, задумавшись, замріявся, начитатися, 

крокуючи, пожовклий.
3. Установіть морфемну структуру слів та вкажіть типи їх 

основ. 
Співбесідник, знебарвити, по-материнськи, вгорі, учи-

телька, словесність, високочолий.
4. Проаналізуйте морфонологічні явища, які відбулися 

при творенні слів. 
Засудження, перекладач, обіг, граматист, моряцький, 

криворізький.
5. Із пропонованого уривка випишіть похідні слова. 

З’ясуйте, якими способами вони утворилися.
Убогість слова — це убогість думки, а убогість дум-

ки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, есте-
тичної «товстошкірості», низька культура мови збід-
нює духовний світ людини (В. Суõомлинський). 

6. Виберіть правильно побудовані словотвірні ланцюжки. 
Виділіть твірні основи і форманти. 

Воля → вільно → звільнений.
Писати → написати → напис.
Берег → береговий → узбережжя.
Щастя → щасливий → щасливо.
Музика → музикант → музичний.

7. Виконайте повний морфемний і словотвірний аналіз 
слова перерозподіл.
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106. Виберіть рядок, де в словах простежується явище 
опрощення.

а) недуг, паскуда, обруч;
б) солом’яник, вікно, мило;
в) дар, хитрий, космонавт;
г) галка, ласка, лікар. 

107. Виберіть рядок, де в словах простежується явище де-
кореляції.

а) пастир, війна, лікар;
б) спинка, космодром, м’ясник;
в) гамір, зневіра, аварійність;
г) скиталець, домашній, годувальник. 

108. У котрому рядку у всіх словах є афікси, що виража-
ють значення неповноти ознаки?

а) гарненький, добренький, миленький;
б) по-вашому, по-військовому, по-новому;
в) білявий, зеленавий, дивакуватий;
г) черешневий, абрикосовий, полудневий.

109. У котрому рядку  у всіх словах є афікси зі значенням 
особи за родом діяльності?

а) чоботар, свічкар, пліткар;
б) штукатур, арф’яр, бандурист;
в) штукар, різьбяр, маляр;
г) сміхотун, веселун, щебетун.

110. У котрому рядку  в усіх словах є афікси зі значенням 
особи за родом діяльності?

а) столяр, маляр, гітарист;
б) жартун, тенісист, басист;
в) оліяр, бар, базар;
г) прем’єр-міністр, президент, генерал-майор.

111. У котрому рядку всі слова мають конфікс?
а) підобід, підстанція, підоснова;
б) содовар, місяцехід, водоріз;
в) хтось, який-небудь, будь-який;
г) перелісок, простінок, підсвічник.

112. У котрому рядку всі слова мають конфікс?
а) співавтор, знебарвити, понадлімітний;
б) крокомір, планомір, дощомір;
в) мікробіологія, мікрогранула, мікроорганізм;
г) вибалок, провулок, підвіконник.

113. У котрому рядку всі слова мають конфікс?
а) лампада, маскарад, азіат;
б) земля, земелька, землячка;
в) ошийок, огарок, одвірок;
г) пальмоподібний, мікроструктура, висотомір.

114. У котрому рядку в усіх словах простежується явище мор-
фем ної полісемії?

а) дротянка, шкірянка, бляшанка;
б) солодкавий, золотистий, голубуватий;
в) заздрість, порядність, вихованість;
г) вода, водити, завод.

115. У котрому рядку в парах слів простежується явище 
морфемної полісемії?

а) маковик — вівсяник;
б) ходьба — ходіння;
в) передпліччя — заріччя;
г) Петрів — Ольжин.

116. У котрому рядку в парах слів простежується явище 
морфемної полісемії?

а) Тетянин — Оксанин;
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