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Програмові вимоги до курсу 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА 

МОРФОЛОГІЯ (Граматика. Іменні частини мови) 

 

1. Граматика як наука, її предмет і завдання.  

2. Морфологія як розділ граматики, її предмет та завдання. Зв'язок морфології з 

іншими мовознавчими дисциплінами. 

3. Граматичне значення. Ознаки граматичного значення. 

4. Способи і засоби вираження граматичного значення. 

5. Граматична форма, її типи. 

6. Морфологічна парадигма. Типи морфологічних парадигм. 

7. Граматична категорія. Класифікація граматичних категорій. 

8. Частини мови як лексико-граматичні класи слів: 

а) гомогенна та гетерогенна класифікації; 

б) семантичний критерій виділення частин мови; 

в) морфологічний та синтаксичний критерії. 

9. Традиційна класифікація частин мови. 

10. Явища переходу в системі частин мови. 

11. Іменник як центральна частина мови: його значення, морфологічні ознаки та 

синтаксичні функції. 

12. Власні та загальні назви. 

13. Іменники з конкретним та абстрактним значенням. 

14. Категорія істот / неістот. 

15. Збірні та одиничні іменники. 

16. Категорія речовинності. 

17. Загальна характеристика категорії роду. Способи і засоби вираження категорії 

роду. 

18. Іменники “спільного роду”. Іменники “подвійного роду”, “потенційного роду”. 

19. Рід невідмінюваних іменників. 

20. Категорія числа як словозмінна граматична категорія. Граматичні засоби 

вираження категорії числа. 

21. Класифікаційні елементи в категорії числа: 

 а) однинні іменники;    б) множинні іменники. 

22. Загальна характеристика категорії відмінка іменників.  

23. Граматичні засоби вираження категорії відмінка. 

24. Центральні відмінки: називний і знахідний. 

25. Семантичні різновиди родового відмінка. 

26. Значення давального, орудного та місцевого відмінків.  

27. Кличний відмінок в українській мові, правила вживання відмінкових флексій 

кличного відмінка. 

28. Іменники 1 відміни, поділ на групи. Особливості словозміни. 

29. Іменники 2 відміни. Поділ на групи. Особливості словозміни. 

а) іменники твердої групи; 

б) іменники м’якої групи; 

в) іменники мішаної групи. 

30. Іменники 3 відміни. Особливості словозміни. 



31. Іменники 4 відміни. Особливості словозміни. 

32. Відмінювання множинних іменників. 

33. Іменники, що перебувають поза відмінами. 

34. Прикметник: загальнокатегоріальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль.  

35. Якісні прикметники: семантико-граматичні ознаки. 

36. Відносні прикметники семантика та творення. Морфологічні зміни, які 

відбуваються при утворенні відносних прикметників. 

37. Присвійні прикметники: семантика та творення. Морфологічні зміни, які 

відбуваються при утворенні присвійних прикметників. 

38. Проміжні лексико-граматичні розряди прикметників: а) присвійно-якісні 

прикметники; б) присвійно-відносні прикметники; в) якісно-відносні 

прикметники. 

39. Повні і короткі форми прикметників. Стягнені і нестягнені форми коротких 

прикметників (з історичним коментарем). Сфера використання різних форм.  

40. Категорія ступенів порівняння прикметників. Якісні прикметники, які не 

утворюють ступенів порівняння. 

41. Вищий ступінь порівняння: проста та складена форми. Морфологічні зміни, які 

відбуваються при утворенні простої форми компаратива. 

42. Найвищий ступінь порівняння: проста, складна та складена форми.  

43. Словозміна прикметників. 

44. Значення числівника як частини мови. Морфологічні особливості числівника та 

синтаксичні особливості числівника.  

45. Означено-кількісні числівники (власне-кількісні; дробові; збірні). 

46. Неозначено-кількісні числівники. Нумералізація. 

47. Структурні розряди числівників (прості, складні, складені). 

48. Відмінювання числівників. 

49.  Зв’язок числівників з іменниками. 

50. Статус порядкових числівників у лінгвістиці. Історія формування числівника.  

51. Займенник у системі частин мови. Семантика та граматичні ознаки займенників. 

52.  Особові займенники. Зворотний займенник. 

53.  Присвійні займенники. 

54.  Питальні та відносні займенники. 

55.  Означальні займенники. 

56.  Неозначені займенники.  

57. Заперечні займенники. 

58. Перехід займенників в інші частини мови. 

59. Групи займенників за їх співвіднесеністю з іншими частинами мови. 

60. Відмінювання займенників. Прономіналізація. 


